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ÖNSÖZ
Yüksek teknoloji, hýzlý iletiþim ve sýnýrsýz enformasyon, dünyayý küçük bir köy hâline getirmiþ, etkileþim artmýþ, toplumlarýn hayatýnda deðiþim ve dönüþüm hýz kazanmýþtýr. Bu deðiþim, bir taraftan hâkim kültürlerin kendi deðerlerini, çeþitli þekillerde takdim etmek suretiyle, onlarý diðer toplumlara empoze etmelerine imkân
verirken, diðer taraftan kültürel bilinci zayýf olan toplumlarda, sahip olduklarý deðerlerin aþýnmasýna, kaybolmasýna ve nihayet toplumun bir kimlik bunalýmýna düþmesine; bunun sonucu olarak da
hâkim kültürlerin etki alanýna girmelerine zemin hazýrlamaktadýr.
Böyle durumlarda toplumun ona kimlik kazandýran temel dinamiklerinin canlý tutulmasý, aþýndýrýlýp yok edilmesine izin verilmemesi
gerekir. Bu, deðiþime direnmek deðil; kendi deðerleriyle geliþip deðiþmeyi hedeflemek, yabancý kültürlerin etki alanýna girmeyerek
kendi varlýðýný koruma mücadelesidir. Zira þu bir gerçektir ki toplumlar ancak kendi deðerleriyle varoluþlarýný devam ettirebilirler.
Kýbrýs, medyanýn bize tanýttýðý gibi sadece kumarhaneleri ve
lüks eðlence yerleri ile meþhur bir yer deðil; bilakis her karýþ topraðý mana kokan, vakýf eserleriyle imar edilmiþ, þehitlerimizin kanlarý, mazlum insanlarýmýzýn gözyaþlarýyla sulanmýþ bir yavru vatandýr. Ayný zamanda Kýbrýs, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) mucizelerinin
birinin tahakkuk ettiði yerdir. Müslümanlarýn ilk deniz zaferi, Kýbrýs’ýn fethiyle gerçekleþmiþtir. Bu savaþta, Hz. Peygamber’in baba
tarafýndan yakýný olmasý hasebiyle Hala Sultan diye bilinen bir
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haným sahabî, bu topraklarda; Larnaka sahillerinde þehit düþmüþ ve
orada defnedilmiþtir, bugün mahzun olsa da…
Kitabýmýzý hazýrlama düþüncesi, bir Kutlu Doðum etkinliði akabinde olmuþtur. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kýbrýs Din Müþavirliði1
tarafýndan, 2001 Yýlý Kutlu Doðum Etkinlikleri çerçevesinde,
“Müslümanlarýn Ýlk Deniz Seferi: Kýbrýs’ýn Fethi ve Hala Sultan
‘Ümmü Haram Binti Milhan’ (r.a.)” konulu bir konferans vermek
üzere davet edildim. Konferans konum “Hala Sultan” olmasýna
raðmen onun kabrini, Güney Kýbrýs’ta Larnaka’da bulunmasý sebebiyle görme imkâným olmadý. Fakat onun manevi atmosferi -tüm
olumsuzluklara raðmen- Kýbrýslý Müslümanlarýn gönlünde hâlâ
hissedilmekte ve onunla ilgili rivayetler dillerde dolaþmaktadýr.
Bu seyahatimiz esnasýnda Kuzey Kýbrýs’ta tarihi çok eskilere
dayanan pek çok mimarî yapýnýn yanýnda, özellikle Kýbrýs Barýþ
Harekâtý sýrasýnda Girne’de þehit düþen harekât komutaný Þehit Albay Ýbrahim Karaoðlanoðlu adýna yaptýrýlmýþ þehitlik abidesi ile
Girne Þehitliði ve Lefkoþa Þehitliði bizleri oldukça etkilemiþti. O
þehitlikler, ayný duygu ve ayný heyecan içinde, daha hayatýnýn baharýnda þehitlik mertebesine ulaþmýþ, yan yana yatan Müslüman
Türk gençlerinin tarihe sýðmayan ama o küçücük toprak parçasýna
sýðmýþ makberiydi... Her bir þehidin mezar taþýna ismi, sýnýfý, þehit
olduðu tarih ile memleketi yazýlmýþ, künyesi tespit edilemeyenlerin
mezar taþýnda ise o heybetli, ihtiþamlý ve gizemli duruþuyla mana
yüklü tek kelime “Meçhul” yazýlmýþ. Bu adsýz kahramanlar, kýbleye müteveccih yüzleriyle sanki tarihe not düþmüþlerdi. Burada söylenmesi gereken bir baþka þey de þudur: Bizim kültürümüzde fetihler, ezan okunarak duyurulur ve onun anýsýna bir cami inþa olunur.
Ezan okunmasý, bir barýþ çaðrýsý; cami inþa edilmesi de sanki bir
1

Müþavir Sayýn Çetin Karaman. Bu etkinliklerde benimle beraber görev alan iki deðerli müftü vardý: Ýçel Ýl Müftüsü Mazhar Bilgin ve Zeytinburnu Ýlçe Müftüsü Abdullah Cihangir. 5-6/06/2001 tarihleri arasýnda Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi ile
Magosa Doðu Akdeniz Üniversitesi -Mavi Salon’da müftü beyler genel olarak Hz.
Peygamber’in ahlâkî güzelliklerinden ve getirdiði mesaja yönelik konuþmalar yaptýlar, ben de yukarýda zikredilen konferansý verdim.

Önsöz
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barýþ anýtýdýr. Ýþte bize bu duygularý derinliðine yaþatan bir güzel
mimarî yapý da Girne Þehitliði’nin hemen yakýnýndaki Nurettin Ersin Paþa Camii olup, 20 Temmuz 1974’te yapýlan Kýbrýs Barýþ Harekâtýnda ilk çýkartmanýn yapýldýðý bölgede inþa edilmiþtir. O, bu
özelliðiyle barýþýn sembolüdür.
Bu küçük çalýþmamýz, giriþ ve üç bölümden oluþmaktadýr. Giriþ
bölümünde Kýbrýs, coðrafi ve tarihî konumu itibariyle genel olarak
tanýtýlmýþ. Birinci bölümde, Müslümanlarda denizcilik ve deniz seferleri, Hz. Peygamber (s.a.s.) dönemi, Hulefa-ý Raþidin dönemleri
kýsaca anlatýlmýþtýr. Ýkinci bölümde Kýbrýs’ýn fethine iþaret ettiði
kabul edilen Hala Sultan / Ümmü Haram binti Milhan (r.a.) tarafýndan nakledilen hadis-i þerif ve onun deðerlendirilmesi, Hala Sultan’ýn Hz. Peygamber (s.a.s.) ile olan yakýnlýk derecesi incelenmiþtir. Üçüncü bölümde ise Müslümanlarýn Ýlk Deniz Zaferi: Kýbrýs’ýn
Fethi, Hala Sultan’ýn Larnaka kýyýlarýnda þehit düþmesi, Osmanlýlar dönemi ve sonrasýnda Kýbrýs ve Kýbrýs’taki manevi ve kültürel
deðerler ele alýnmýþtýr.
Doç. Dr. Ali ÇELÝK
Temmuz 2005, Eskiþehir
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GÝRÝÞ
KIBRIS’IN COÐRAFÝ DURUMU VE
TARÝHÇESÝNE KISA BÝR BAKIÞ
a) “Kýbrýs” Kelimesinin Menþei:
Kýbrýs ismi M.Ö. 1500’e doðru, Mýsýr kitabelerinde “Isj” þeklinde yazýlmýþ daha sonra “Alaþia” þeklini almýþ, kadim Ýbranî kaynaklarýnda “Kýttim” olarak kaydedilmiþtir. Yunancada “Kypros”
adýna ilk defa Homeros’ta rastlanýr.2

b) Kýbrýs’ýn Coðrafi Konumu:
Doðu Akdeniz’de 34 derece 33 dakika- 35 derece 41 dakika kuzey paralelleri ile 32 derece 17 dakika -34 derece 35 dakika doðu meridyenleri arasýnda yer alýr. Sicilya (25.710 km²) ve Sardunya
(24.090 km²) adalarýndan sonra Akdeniz’in 3. büyük adasýdýr. Yüzölçümü 9.251 km²,3 en uç noktalarý arasýndaki uzunluk doðu-batý
doðrultusunda 224 km’ye, kuzey-güney doðrultusunda 96 km’ye
ulaþýr. Kýyýlarýnýn toplam uzunluðu 780 km’dir.
Kýbrýs’ýn tava biçimli görünümü jeolojik oluþumlarýn sonucunda ortaya çýkan topografik yapýsýndan kaynaklanmaktadýr.4 Ortada
geniþ bir ovayla birbirinden ayrýlan ve doðu-batý doðrultusunda
uzanan iki dað sýrasýndan oluþur. Kýbrýs’ýn kuzeyinde, kýyýya çok
2
3
4

Darkot, Besim, Ý.A., “Kýbrýs” mad. VI, 673
Gürsoy, Cevat R., “Kýbrýs’ýn Coðrafî Konumu”, Kýbrýs ve Türkler, Ankara, 1964, s.7
Ana Britannica, 1986-1994, Ýstanbul, XVIII, 433
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yakýn uzanan ve beþ tepeli görünümünden dolayý Beþparmak (Pentadaktylos) Daðlarý olarak da bilinen Girne Daðlarý yer alýr. Kýyýya
paralel olarak 160 km. boyunca uzanan bu daðlar, Akdeniz’in doðu
kesimindeki büyük Alp-Himalaya zincirinin en güney ucunu oluþturur. Beþparmak Daðlarý’nýn Selvili Tepe zirvesi, en yüksek noktasýdýr. Bu daðlarýn güneyinde, batýda Güzelyurt Körfezi’nden
(Omorfo Körfezi), doðuda Gazi Magosa Körfezi’ne kadar alçak bir
düzlük yer alýr. Buraya Meserya Ovasý ya da Ýçova/ Orta çukurluk
adý verilir. Güneydeki Karlýdað (Troodos Daðlarý) eskiden Avrasya,
Afrika ve Arabistan ana karalarýný ayýran Tetis adlý derin okyanusun dibindeki volkanik kayalardan oluþur. Bu sýradað, adanýn batý
kýyýsýnýn yakýnýndan, güneydoðu kýyýsýnýn yaklaþýk 19 km. uzaðýndaki Stravrovuni Tepesi’ne (689 m.) kadar 80 km. boyunca uzanýr.
Sýradaðlarýn en yüksek noktasý olan Olympos Daðý 1981 metre rakýma ulaþýr. Kýbrýs’ýn güneydoðusunda, önemli yerleþmelerin kurulduðu ovalýk bir alan uzanýr.5
Coðrafi olarak en yakýn olduðu ülke Türkiye’dir. Kýbrýs, Türkiye ana karasýndan kopmuþ bir parçadýr. Mersin Anamur Burnu ile
Kýbrýs’ýn Kormatiki Burnu arasý 65 km’dir. Önemli bir akarsuyu
yoktur. Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Kýbrýs’ýn bütün önemli
ýrmaklarý, adanýn güneyini kaplayan Troodos Daðlarý’ndan doðar.
En önemlisi Kanlý Dere (Pedieos) doðu doðrultusunda akarak Magosa Körfezi’ne ulaþýr. Öbür sulardan Karyoti Irmaðý, Güzelyurt
Körfezi’ne, Kuris Irmaðý ise güneyde Episkopi Körfezi’ne dökülür.
Kýbrýs’ta Akdeniz bitki türlerinden narenciye bitkileri yaygýndýr. Isý
ortalamasý ocak ayýnda 10º C, temmuzda da 26º C kadardýr. Maden
olarak bakýr ve krom bulunan Kýbrýs’ta ayrýca baðcýlýk, zeytin ve
zeytinyaðý üretimi yapýlmaktadýr.
Kýbrýs Rum kesiminin alaný 5551 km²’dir. Baþkenti Güney Lefkoþa (Nikosia), baþlýca limanlarý Limasol, Larnaka ve Baf’týr. Rum
kesiminde 528.000 Ortodoks Rum, 1000 civarýnda Müslüman
Türk, 5000 civarýnda Ortodoks Gregoryen Ermeni, 4000 civarýnda
5

Geliþim Hachette, VI, 2347

Giriþ
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Katolik Marunî Arap, 9000 civarýnda Ýngilizce konuþan Protestan
levanten yaþamaktadýr.
Türklerin yaþadýðý Kuzey Kýbrýs’ta 200.000 civarýnda Türk ve
10.000’e yakýn Ortodoks Rum yaþamaktadýr. Baþkenti Lefkoþa;
baþlýca limanlarý Gazi Magosa ve Girne’dir. Gelir kaynaklarý arasýnda narenciye üretimi ve turizm baþta gelmektedir.6
Kýbrýs topraðýnýn Anadolu topraðý olmasý ve iklim þartlarý bakýmýndan da Anadolu’nun orta ve güney sahillerinin iklimine benzemesi sebebi ile bitki ve hayvan topluluðu bakýmýndan da Türkiye’ye benzemektedir.

c) Kýbrýs’ýn Tarihçesi
Kýbrýs tarih boyunca çeþitli milletlerin ve uygarlýklarýn hâkimiyeti altýna girmiþtir. Bunu kronolojik olarak þöyle sýralayabiliriz:
M.Ö. 1450 - 320’de Mýsýrlýlar
M.Ö. 1320 - 1265’te Hititliler
M.Ö. 1265 - 1000’de yine Mýsýrlýlar
M.Ö. 1000 - 709’da Fenikeliler
M.Ö. 709 - 669’da Asurlular
M.Ö. 669 - 588 Baðýmsýz Krallýklar
M.Ö. 588 - 525’de yine Mýsýrlýlar
M.Ö. 525 - 333’de Persler (Ýranlýlar)
M.Ö. 333 - 305’de Makedonyalýlar
M.Ö. 305 - 59’da yine Mýsýrlýlar (Photomeler Devri)
M.Ö. 59
- M.S. 395’de Romalýlar
M.S. 395 - 1191’de Bizanslýlar
M.S. 1191 - 1192’de Haçlý Seferleri
M.S. 1192 - 1498’de yine Bizanslýlar
M.S. 1498 - 1570’de Venedikliler
M.S. 1571 - 1878 Osmanlýlar7
6
7

http://www.turan.tc/kktc/kibris2.htm
Kýbrýs’ýn Fethi; Hazýrlayan: Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüd Baþkanlýðý Ankara, 1986, s.1
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Kýbrýs’ýn tarihine ýþýk tutacak Yontma Taþ devrine ait kalýntýlar
þimdiye kadar bulunamamýþtýr. Yapýlan kazýlarda elde edilen kalýntýlar, Cilalý Taþ devrine (M.Ö. 5800-2600) yýllarý arasýna aittir. Bu
kalýntýlar, Güney Anadolu’daki kalýntýlara çok benzemektedir.
Kazýlarýn sonucunda Kýbrýs’ta ortaya çýkarýlan ve Neolitik (Cilalý Taþ) dönem kültürünün geliþmiþ kanýtlarýný veren, günümüzden
en az 6 bin yýl öncesinde Anadolu’dan gelerek Kýbrýs’ý iskân eden
Türklerin, geliþmiþ bir uygarlýða sahip olduðu görülmektedir. Akdeniz havzasýnýn en ilginç topluluðunu meydana getirdiði ve özetle Kýbrýs’ýn ilk halký olma þerefinin bu Anadolu çýkýþlý kavme ait
olduðu artýk belgelerle kanýtlanmýþ bulunmaktadýr. Buna, Türklere
karþý antipatisiyle tanýnmýþ Yunanlý Tarihçi Dr. Achille Emýllýanýdes bile katýlmak durumunda kalarak “Histoire de Chype” adlý eserinde “Kýbrýs’ýn ilk sakinleri muhtemelen Anadolu kýyýlarýndan
gelip Kýbrýs’a yerleþmiþlerdi. Bu insanlar âdet ve davranýþlarýný da
birlikte getirmiþlerdi.” demektedir.8
Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü tarafýndan Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný Yrd.
Doç. Dr. Müge Þevketoðlu baþkanlýðýnda, Yeni Zelanda’dan Kanada’ya kadar 7 farklý ülkeden gelen bilim adamlarýnýn eþ güdümü ile
toplanan 30 kiþilik ekip, Kýbrýs ile Anadolu arasýndaki iliþkilerin 10
bin yýllýk tarihini aydýnlatmak amacýyla Tatlýsu, Çiftlikdüzü Arkeolojik Kazýsý’ný 1996 yýlýnda baþlattýlar.
Arkeolojik kazýlarýn yürütüldüðü Tatlýsu Köyü, Girne’den Karpaz Yarýmadasý’na giderken kuzeybatý kýyýlarýnda bir saat süren yolun sonunda bulunmaktadýr. Söz konusu köyün yerleþim yeri olarak
seçilmesinin nedeni, orta çaðlarda sýkça karþýlaþýlan korsan saldýrýlarýndan korunmaktýr.
Neolitik döneme ait ve bin yýl öncesinin kalýntýlarýný taþýyan en
eski parçalarýn bulunduðu kazýda elde edilen, günümüzden 10 bin
yýl öncesine ait olan volkanik cam obsidyen, Kýbrýs’taki ilk yerleþiklerin Anadolu’dan gelmiþ olabileceðini gösteriyor. Kýbrýs’ýn
8

http://www.mfd.gov.nc.tr/kibris%20tarihcesi.htm
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doðal yapýsýnda bulunmayan, Anadolu’da özellikle Kapadokya
Bölgesi’nde9 yaygýn olarak bulunan doðal cam, bu devirlerde kesici alet olarak kullanýlýyordu. Çiftlikdüzü Mevkii’nden kuzeye doðru bakýldýðýnda Anadolu’nun güneyine uzanan Toros Daðlarý açýk
seçik görülebilmektedir.10
Roma Ýmparatoru Teodosius, M.S. 395 tarihinde Roma Ýmparatorluðu’nu Doðu ve Batý olmak üzere ikiye ayýrdý. Kýbrýs, coðrafi
konumu icabý Doðu yani Bizans Ýmparatorluðu’na baðlandý. Bu devirde Kýbrýs, müstakil bir idareye sahip deðildi. Antakya merkezine baðlý 15 vilayetten biri idi. Bizanslýlar devrinde Kýbrýs’ta Hristiyanlýk çok yayýldý ve Ortodoks Kilisesi tesis edildi.
Kýbrýs, Müslümanlar tarafýndan M.S. 647’de fethedildikten sonra, haraç vergisine baðlandý. Kýbrýs’a Müslümanlar tarafýndan 24 sefer yapýlmýþtýr. Kýbrýs, M.S. 964 tarihinde Ýmparator Nikephoros
Phocas tarafýndan zapt edildi ve bu suretle tekrar Bizans hâkimiyetine girdi.
Kýbrýs, muhtelif aralýklarla Ýngilizler, Cenevizliler, Memlûklar,
Venedikliler ve 1570 yýlýndan 1878 yýlýna kadar tam 308 yýl Osmanlýlarýn hâkimiyetinde kalmýþtýr. Daha sonra Berlin Antlaþmasý
gereði geçici olarak Ýngiliz idaresine býrakýlmýþ ise de Ýngilizler bir
müddet sonra adayý resen iþgal etmiþlerdi. 1923 yýlýnda Lozan Antlaþmasý’nýn 16 ve 20. maddeleri ile Ýngiltere’ye ilhaký resmen tanýnmýþ bulunan Kýbrýs’ta 1925’ten 19 Þubat 1959’a kadar, Rumlarýn adayý Yunanistan’a baðlama çabalarýna raðmen Ýngiliz tacýna
baðlý bir sömürge statüsü uygulanmýþtýr.
Kýbrýs, 1570 yýlýndan 1878 yýlýna kadar 308 yýl Osmanlý Devleti’nin idaresi altýnda kalmýþ, 1877 senesinde Ruslarla baþlayan savaþlarýn Osmanlý Devleti’nin aleyhine sonuçlanmasý sonucu Ayastefanos
9

10

Kapadokya Bölgesi: Orta Anadolu’nun güneydoðusundan doðuya doðru uzanan
antik bölge, bugünkü Kýrþehir, Nevþehir, Aksaray, Niðde, Kayseri, Yozgat ve Malatya illerinin tümünü içine alýr. Günümüzde Kapadokya adý yalnýzca Ürgüp -Göreme yöresi için kullanýlmaktadýr.
http://community.webshots.com/s/image2/1/57/60/46115760MjXZAd_fs.jpg
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Antlaþmasý’nýn imzalanmasý Osmanlý Devleti’ni güç duruma sokmuþ, ülke hýzla toprak kaybetmeye baþlamýþtýr. Daha sonra Ayastefanos Antlaþmasý’nýn Türkler lehine tadil edilmesi amacýyla yapýlan Berlin Antlaþmasý gereði Kýbrýs, Ýngiltere’nin askerî desteðini
almak düþüncesiyle hükümranlýk hakký baki kalmak þartýyla Ýngilizlere terk edilmiþtir. (12 Temmuz 1878) Nihayet 1923 yýlýnda
imzalanan Lozan Antlaþmasý’yla Ýngiltere’nin Kýbrýs üzerindeki
hükümranlýk hukuku tanýndý ve Berlin Antlaþmasý’nýn (1878) feshi
kabul edildi. Kýbrýs’ýn gerek Ýngiltere’ye gerekse Yunanistan’a ilhaký konusu devamlý gündemde tutulmuþtur.
“Kýbrýs, Yunanistan’ýn Megalo Ýdea ülküsü içinde yer aldýðý için
II. Dünya Savaþý sonrasý sömürgeci devletlerin sömürgelerini terk
etmeye baþlamasý üzerine Yunanistan, Kýbrýs’ý istedi ve Yunanistan
ele geçirdiði Türk topraklarýndaki Türklere baskýyý arttýrarak göçe
zorladý. Türkiye bu duruma karþý çýktý. Üstelik Kýbrýs coðrafi olarak Yunanistan’a çok uzak fakat Anadolu’nun yaný baþýndaydý.
Ayrýca Ýskenderun Körfezi’nden kopan bir kara parçasýydý. Türkiye’nin güvenliði ile ilgili bir konumdaydý. Yunanistan’ýn Kýbrýs’ý
ele geçirmesi hâlinde Türkiye batýdan ve güneyden Yunan kuþatmasý altýna girmiþ olacak ve Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’ye açýlmasý
mümkün olmayacaktý. 1959 Londra ve 1960 Zürih Antlaþmalarý’yla Adnan Menderes hükümetinin Dýþiþleri Bakaný Fatin Rüþtü
Zorlu, Ýngiltere’nin hakemliðinde Türkiye’nin Kýbrýs’ta “Garantör
(Söz Sahibi) Devlet” olduðunu Ýngiltere ve Yunanistan’a kabul ettirdi. Böylece Rumlarýn Kýbrýs’taki Türkleri yok etmesi önlendiði
gibi 16.08.1960’da Kýbrýs Rum-Türk Cumhuriyeti ilan edildi.”11
Bu dönemde her ne pahasýna olursa olsun Kýbrýs’ý Yunanistan’a
ilhak etmeyi düþünen Rum yöneticileri, Kýbrýs’taki Türklere zulmettiler. Nihayet 20 Temmuz 1974’te Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan Kýbrýs’taki Türkleri korumak amacýyla Barýþ Harekâtý düzenlenerek Türkler içinde bulunduklarý kötü durumdan kurtarýldýlar.
11

http://www.turan.tc/kktc/kibris2.htm
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Daha sonra 13 Þubat 1975’te Kýbrýs Türk Federe Devleti12, 1984 yýlýnda da baðýmsýz Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti kuruldu.

d) Dinler Açýsýndan Kýbrýs’ýn Tarihî Seyri
Hristiyanlýk:
Milattan sonra 46 tarihinde Paulus13 ve Barnabas14 adýnda iki
Hristiyan, Salamis þehrine (Kýbrýs’ta antik kent. Kýbrýs’ýn doðu kýyýsýnda bugünkü Gazi Magosa’nýn kuzeyinde yer alýr.) geldiler.
Bundan sonra Baf’a giden bu iki Hristiyan, Sergius Paulus’a Hristiyan dinini kabul ettirdiler. Bu suretle Kýbrýs bir Hristiyan tarafýndan
idare edilen ilk memleket oldu. Barnabas bir müddet sonra memleketi olan Salamis’e döndüðünde Yahudiler tarafýndan öldürüldü.15
Yahudilerin Ýsyaný:
Bu zamanda Kýbrýs’ta pek çok Yahudi vardý. M.S. 115 tarihinde
Artemion adlý birinin idaresinde Romalýlara karþý isyan ettiler ve
birçok Kýbrýslýyý öldürdüler ve Salamis þehrini kýsmen tahrip ettiler. Ýsyan, M.S. 116-117 tarihinde Lucius komutasýnda Kýbrýs’a

12
13

14

15

Alasya, Halil Fikret; Kýbrýs Tarihi ve Kýbrýs’da Türk Eserleri; Türk Kültürü Araþ
týrma Enstitüsü Yayýnlarý, no: 49, Ankara, 1977, 2. Bas. s. 109-182 (özetle)
Paulus: Asýl adý Tarsuslu Paul, Tarsus’ta doðmuþ, M.S. 67’de Roma’da ölmüþtür.
Hristiyanlýðýn bir dünya dinine dönüþmesinde belirleyici katkýda bulunan önemli
bir kiþi. Önceleri koyu bir Yahudi iken, Ýsa Mesih’in gaipten kendisine seslendiðini ve bu yeni dine inandýðýný belirterek Kudüs’e gitmiþ, orada havariler tarafýndan
þüpheyle karþýlanmýþ, ancak Barnaba onun hakkýnda hüsn-ü þehadette bulunmuþtur. Paulus’un, Ýncil’in yaklaþýk üçte birini oluþturan mektuplarý günümüze ulaþmýþ
en eski Hristiyan metinleridir. Bu metinler ayný zamanda Hristiyan ilahiyatýnýn temellerini oluþturur. Ýncil’deki Resullerin Ýþleri kitabýnýn da yarýdan çoðu Paulus’un
etkinliklerini aktarýr. (Cilacý, Osman; DÝA, V, 76; Ana Britanica, XXV, 130)
Barnabas: Levi soyundan Kýbrýslý bir Yahudi ailesine mensuptur. Asýl adý Yusuf’tur.
Barnaba adý kendisine sonradan havariler tarafýndan verilmiþ olup bu adýn aslýnýn
Aramîce’de “Peygamber oðlu” anlamýna gelen barnebuah olduðu belirtilmektedir.
Hristiyanlýðýn ilk döneminde önemli bir rol oynamýþ, bu sebeble Luka tarafýndan
“Ruhulkudüs ve iman dolu iyi bir adam” ( Resullerin Ýþleri, 11/24 ) olarak tavsif
edilmiþtir. (Cilacý, a.g.m.)
Alasya, H. Fikret, Tarihte Kýbrýs, Türk Kültürü Derneði Genel Merkezi Yayýnlarý,
Ankara, Basým Yeri: Ulus Ofset Tesisleri, 43, Lefkoþa, KKTC, 1988, s. 9
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sevk edilen Roma ordusu tarafýndan bastýrýldý ve senatonun emri ile
Yahudiler Kýbrýs’tan sürüldü. Asýrlar sonra dahi Kýbrýs’a hiçbir Yahudi giremedi. Kazazede olan bir gemiden Kýbrýs’a çýkan Yahudiler bile öldürüldü. Bunun bir neticesi olarak Kýbrýs’ta Hristiyanlýk
yayýldý.16
Müslümanlýk:
Kýbrýs’ýn, Bizanslýlarýn idaresinde bulunduðu tarihte, Arap Yarýmadasý’nda Ýslâm Devleti kuruldu. Kýsa zamanda kuvvetlenerek
yarýmadayý hâkimiyeti altýna alan Ýslâm Devleti, Akdeniz’e de çýktý. 632 tarihinde Hz. Ebu Bekir (r.a.) Larnaka’yý (Kitiyon) fethetti.
Fakat bu tarihte Müslümanlarýn donanmasý bulunmadýðýndan fütuhat ancak geçici bir fütuhat oldu. 638 tarihinde Þam, Antakya,
Kudüs ve bütün Suriye, Filistin ve Mýsýr, Ýslâm Devleti’nin hâkimiyeti altýna girdi. Suriye ve Mýsýr donanmalarýný elde eden Ýslâm
Devleti, Doðu Akdeniz’de hâkimiyet tesisine muvaffak oldu. Ýþte
bunun neticesi olarak Halife Hz. Osman zamanýnda Þam valisi bulunan Muaviye, 647 tarihinde büyük bir donanma ile Kýbrýs’a sefer
yaptý. Sefer sonunda Kýbrýs, vergiye baðlanýlarak geri dönüldü. Bu
sefer sýrasýnda Ubade bin Samit’in eþi ve Hz. Peygamber’in (s.a.s.)
akrabalarýndan olan (Hala Sultan olarak bilinen) Ümmü Haram
binti Milhan, Larnaka’da þehit düþtü. Sonradan Osmanlýlar döneminde bir cami ve türbe yapýlarak Hala Sultan ziyaretgâh hâline
getirildi.17 Ýleride bu konuda geniþ bilgi verilecektir.

16
17

Alasya, a.g.e., s. 9
Alasya, a.g.e., ( 1977 baskýsý) s. 109-182 ( özetle)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
MÜSLÜMANLARDA DENÝZCÝLÝK
VE DENÝZ SAVAÞLARI
“Deniz” kelimesi, Arapça’da “Bahr” kelimesiyle ifade edilir.
Ýbn Manzur, “Lisânu’l-Arab” adlý eserinde, “Bahr” kelimesinin etimolojik kökenini verirken þu ifadeyi kullanýr: Ýster tuzlu olsun ister
tatlý olsun çok olan suya “Bahr” denir. Derinlik ve geniþliðinden
dolayý bu isim verilmiþtir. “Bahr” kelimesi yarmak anlamýndadýr.
Yeri/karayý yarmasýndan dolayý bu isim verilmiþtir. Araplar, devenin kulaðýný uzunlamasýna ikiye yararlar, ona “Bahîra” derler.18
Cahiliye devrinde ticaretle meþgul olan Mekkeliler, denizcilikle
ilgilenmediler. Göçebe hayatý yaþayan bedevîler, denizcilik kültürüne pek fazla sahip deðillerdi. Esasen yarýmadanýn küçük bir bölümünde gemi yapýmý için gerekli malzeme bulunabiliyordu. Bununla beraber Güney ve Doðu Arabistanlý denizciler, Hindistan,
Çin ve Doðu Afrika sahillerine ulaþabiliyorlardý. Miladi 414’te
Seylan’ý ziyaret eden Çinli seyyah Fa-man burada Arap tacirlerle
karþýlaþtýðýný yazar.19
Müslümanlarda denizcilik ve deniz savaþlarý konusuna girmeden önce, Ýslâm’ýn iki temel kaynaðý Kur’an-ý Kerim ve hadislerde
konunun nasýl ele alýndýðýný ana hatlarýyla görelim.
18
19

Ýbn Manzur, Lisânu’l-Arab, Dâru’s-sadr, Beyrut, trs., IV, 41, 43
Bozkurt, N., DÝA, IV, 496, “Bahriye” mad.
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Kur’an-ý Kerim ve hadislerde denize, Cenab-ý Hakkýn deniz vasýtasýyla insanlara sunduðu nimetlere oldukça geniþ yer verilmiþtir.
Kur’an-ý Kerim’de denizle ilgili kýrktan fazla ayet vardýr. Bütün bu
ayetlerde, uçsuz bucaksýz denize, daðlar misali büyük dalgalara, denizden çýkarýlan inci-mercan gibi deniz ürünlerine dikkat çekilerek
Allah’ýn yüce kudretine, insanlara verdiði sonsuz rahmete iþaret edilmektedir. Bu ayetlerden bazýlarý þöyledir:
“Deniz avý yapmak ve onu yemek size helal kýlýndý ki hem size
hem de yolcu olanlarýnýza faydalý olsun.”20
***
“(Kullarým!) Rabbiniz, lütfuna nail olmanýz için denizde gemileri
sizin için yüzdürendir. Doðrusu O, sizin için çok merhametlidir.”21
***
“Denizde daðlar gibi akýp giden (gemiler) de O’nun varlýðýnýn
delillerindendir.”22
***
“Denizde yüce daðlar gibi yükselen gemiler de O’nundur.”23
***
“Göklerin ve yerin yaratýlmasýnda, gece ile gündüzün birbiri ardýnca gelmesinde, insanlara yararlý þeylerle denizde süzülen gemilerde, Allah’ýn gökten indirip yeri ölümünden sonra dirilttiði suda,
her türlü canlýyý orada yaymasýnda, rüzgârlarý ve yerle gök arasýnda emre amade duran bulutlarý döndürmesinde, düþünen kimseler
için deliller vardýr.”24
***
“Gemilerin denizde Allah’ýn lütfu ile yürüdüðünü görmez misin?
Allah böylece size varlýðýnýn delillerini gösterir. Bunlarda, çok sabýrlý ve çok þükreden kimselerin hepsine dersler vardýr.”25
20
21
22
23
24
25

Maide, 5/96
Ýsra, 17/66
Þura, 42/ 32
Rahman, 55/24
Bakara, 2/164
Lokman, 31/31
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***
“Onu yalanladýlar; biz de onu ve gemide beraberinde olanlarý
kurtardýk, ayetlerimizi yalan sayanlarý suda boðduk, çünkü onlar
kör bir milletti.”26
***
“Sizi karada ve denizde yürüten Allah’týr. Bulunduðunuz gemi,
içindekileri güzel bir rüzgârla götürürken yolcular neþelenirler; bir
fýrtýna çýkýp da onlarý her taraftan dalgalarýn sardýðý ve çepeçevre
kuþatýldýklarýný sandýklarý anda ise Allah’ýn dinine sarýlarak “Bizi
bu tehlikeden kurtarýrsan and olsun ki þükredenlerden oluruz.” diye
O’na yalvarýrlar.”27
***
“Emri gereðince denizde yüzmek üzere gemileri, lütfedip verdiði
rýzký aramanýz için denizi buyruðunuz altýna veren Allah’týr, belki artýk þükredersiniz.”28
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) de deniz, deniz ürünleri, deniz yolculuðu ve deniz savaþlarý konularýnda hadisleri bulunmaktadýr. Bunlardan birkaçý þöyledir:
Ebu Hüreyre (r.a.) anlatýyor:
Bir adam29 Resulullah’a (s.a.s.) gelip:
“Ey Allah’ýn Resulü, biz gemiye binip beraberimizde az bir su
alabiliyoruz. Abdestlerimizi bu su ile alsak susuz kalacaðýz. Deniz
suyu ile abdest alabilir miyiz?” diye sordu. Resulullah (s.a.s.):
“Evet, denizin suyu temiz, meytesi de helaldir.” cevabýný verdi.30
Burada yanlýþ anlaþýlmaya meydan verilmemesi için þu fýkhî
deðerlendirmeyi ifade etmek uygun olacaktýr:
26
27
28
29
30

Araf, 7/64
Yunus, 10/22
Casiye, 45/12
(Ahmed bin Hanbel, Hâkim ve Beyhakî tarafýndan tahric edilen bir rivayette bu sorunun balýkçýlar tarafýndan sorulduðunu ifade eder. Ý.Canan, Hadis Ansiklopedisi, X, 315)
Muvatta, Taharet, 12; Ebu Davud, Taharet, 41;Tirmizi, Taharet, 52; Nesaî, Miyah, 5

22

Tarihte Kýbrýs ve Hala Sultan

Balýk dýþýndaki deniz ürünlerinin yenip yenmeyeceði konusunda Ýslâm bilginleri ihtilaf etmiþlerdir. Hanefî âlimlerine göre balýk
dýþýndaki deniz ürünlerini yemek caiz deðildir.31
Hanefîlere göre suda yaþayan hayvanlardan yalnýz balýk helal,
kurbaða dâhil diðer tüm deniz hayvanlarý haramdýr. Malikîlere göre
deniz domuzu hariç bütün deniz hayvanlarý helaldir. Þafiîlerde ise deniz hayvanlarýndan tabiatlarý gereði pis olanlar haram, temiz olanlar
helaldir.
Hastalýk sonucu kendiliðinden veya zehirlenerek ölen deniz hayvanlarý yenmez. Bunun dýþýnda taþ, sopa gibi maddelerle darbe sonucu veya havasýz, susuz kalma neticesinde ölenler helaldir. Kara
hayvanlarýnda kanýn akýtýlmasý þart olduðu hâlde, su hayvanlarýnda
boðazlama veya yaralama gibi bir kan akýtma þartý aranmaz.
***
“Bir deniz savaþý, on kara savaþýna bedeldir. Deniz savaþýnda
baþý dönen, yüce Allah katýnda kan içinde kývranan kimse gibidir.”32
***
Sahabeden Ebu Ümame þöyle nakleder:
Ben Nebi’yi (s.a.s.) þöyle söylerken iþittim:
“Deniz þehidi, iki kara savaþý þehidine bedeldir. Deniz savaþýnda baþý dönen, yüce Allah katýnda kan içinde kývranan kimse gibidir. Denizin iki dalgasý arasýnda mesafeyi kateden kimse de Allah’a
ibadet yolunda dünyayý baþtanbaþa kateden kimse gibidir. Þüphesiz
Allah, kullarý alma görevini ölüm meleðine (Azrail’e) vermiþtir. Ancak deniz þehitlerinin ruhlarýný bizzat Allah kendisi alýr...”33
***
31

32
33

Ebu Bekir el-Cessas, Ahmed bin Ali er-Razî, Ahkâmu’l-Kur’an, (thk. Muhammed
Sadýk el-Kahavî), Daru ihyai’t-türasi’l-Arabî, Beyrut,1405, I, 133; Ebussuud, Muhammed bin Muhammed, Ýrþad u Akli’s-Selîm ilâ Mezâya el-Kur’ani’l-Kerîm, Daru ihyai’t-türasi’l-Arabî, Beyrut, III, 81; Canan, Ý., a.g.e., X, 316
Ýbn Mâce, Cihad, 10 Muvatta, Taharet, 12; Ebu Davud, Taharet, 41; Tirmizi, Taharet,
52; Nesaî, Miyah, 5
Ýbn Mâce, Cihad, göst. yer.
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Ebu Davud’un Sünen’inde Ümmü Haram’dan naklettiði hadis
þöyledir:
“Denizde baþý dönüp kusan kimseye bir þehit sevabý; boðulan
kimseye ise iki þehit sevabý vardýr.”34
Ayrýca hemen bütün “Kütüb-ü Sitte” müelliflerinin naklettiði ve
daha sonra üzerinde geniþçe duracaðýmýz Kýbrýs’ýn fethine iþaret
eden Ümmü Haram binti Milhan’dan nakledilen hadisini de burada
zikredebiliriz. Naklettiðimiz bu hadisler, zahirinden de anlaþýlacaðý
üzere daha çok mecaz yollu ve teþvik edici üslubu içermektedir.
Hadis külliyatýnda deniz ve denizcilikle ilgili daha pek çok hadis
bulunmaktadýr.

a) Hz. Peygamber (s.a.s.) Dönemi
Ýslâm dini, miladi yedinci asýrda Arap Yarýmadasý’nýn Mekke þehrinde ortaya çýkmýþ, on üç yýl süren çileli bir dönem geçirdikten sonra
Medine’de merkezî bir devlet hüviyetine ulaþmýþtýr. “Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra temelini attýðý Ýslâm Devleti, ilk
kuruluþ ve toparlanma yýllarýndan sonra davetin, yarýmadanýn diðer
bölgelerine de yayýlmasý merhale merhale gerçekleþti. On yýllýk Medine devresinin yaklaþýk üçte ikisini, Kureyþ ve diðer düþman kabilelerin
tecavüzkârane emellerine karþý verilen bir mücadele devresi olarak kabul edersek, bu devrede elde edilen baþarý ve özellikle Mekke’nin fethi
üzerine, kalan çok kýsa zaman zarfýnda da bütün yarýmadanýn Ýslâm’a
inkýyat ettiðini görüyoruz.”35 Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber
(s.a.s.) dönemindeki Ýslâm coðrafyasý hakkýnda þu tespitte bulunur:
“Onun devleti, küçük bir þehir devletinin kimi caddelerinden
ibaret olarak baþlamýþ, -baþlangýçta þehrin tamamý O’na katýlmamýþtýortalama olarak günde 830 km2’lik bir oranla geniþlemiþ ve on yýl
süren siyasi çalýþmadan sonra, son nefesini verdiði sýrada 3 milyon
34
35

Ebu Davud, Cihad, 9
Sandýkçý, Kemal, Ýlk Üç Asýrda Ýslâm Coðrafyasýnda Hadis, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý Ýlmî Eserler: 56, Ankara, 1991, s. 3-4
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km2’den fazla bir alana yayýlmýþtý. Bu alan Rusya hariç, Avrupa
büyüklüðünde ve o zaman üzerinde milyonlarca insanýn yaþadýðý bir
alandýr...”36
Ýslâm’ýn yayýlýþ tarihinde kara fetihlerinin önemi kadar deniz yolu ile yapýlan fetih hareketlerinin de önemi büyüktür. Hz. Peygamber
(s.a.s.) döneminde fetih amacýna yönelik bir deniz seferi olmamýþ ise
de deniz ve denizcilik konusunda gerek Kur’an ayetlerinde gerekse
hadislerde Müslümanlar teþvik edilmiþ, denizin her türlü nimetlerinden faydalanmalarý, böylece Allah’a olan inançlarýný daha da pekiþtirmeleri istenmiþtir. Ayrýca Hz. Peygamber’in (s.a.s.) deniz seferlerinin fazileti,37 orada þehit düþenlerin dereceleri38 hakkýnda hadisleri
varit olmuþtur.
Hz. Peygamber döneminde gerek askerî gerekse sivil amaçlý
deniz seferleri yapýldýðýný biliyoruz. Müslümanlarýn iþtirak ettiði
sivil amaçlý ilk deniz yolculuðu, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) nübüvvetinin beþinci yýlýndaki (615) Habeþistan’a hicret sýrasýnda olmuþtur. Müþriklerin zulüm ve iþkenceleri, Müslümanlar için tahammül edilemez bir hâle gelince, Resulullah (s.a.s.), güçsüz ve
himayesiz Müslümanlarý baskýlardan kurtarmak için Habeþistan’a
hicret etmelerine karar verdi ve Müslümanlarý Kýzýldeniz üzerinden Habeþistan’a yolladý. Habeþistan’a hicret iki merhalede gerçekleþti. Birinci hicrete (M.S. 615) katýlanlar, on bir erkek ve dördü kadýn olmak üzere on beþ kiþiydi.39 Kafile baþkaný Osman bin
36
37
38
39

Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaþlarý (Trc. Salih Tuð), Ýstanbul,
2002, s. 12-13
“Bir deniz savaþýnýn on kara savaþýna denk olduðu” hakkýnda, bkz: Ýbn Mâce, Cihad,
l; Dârimi, Cihad, 28
“Bir deniz þehidinin iki kara þehidine denk olduðu” hakkýnda bkz: Ýbn Mâce,
Cihad, 10
Birinci Habeþistan Hicretine Katýlan Müslümanlar:
Ýbn Hiþam’ýn Ýbn Ýshak’a dayanarak kaydettiði ilk muhacirlerin listesi þöyledir:
1. Hz. Osman bin Affan
2. Hz. Rukýyye binti Muhammed (Hz. Osman’ýn hanýmý)
3. Ebu Huzeyfe binti Utbe bin Rabia
4. Hz. Sehle binti Süheyl bin Amr (Hz. Huzeyfe’nin hanýmý)
5. Hz. Zübeyr bin Avvam
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Maz’un40 idi. Bu kafilede Hz. Osman ve eþi olan (Peygamberimizin kýzý)
Rukiye de bulunmaktaydý. Ýkinci hicret, ilk hicretten birkaç ay sonra olmuþtur. Bu hicrete katýlanlar, sekseni erkek ve biri kadýn olmak üzere seksen bir kiþiydi. Kadýn sahabî Ebu Süfyan’ýn kýzý Ümmü Habibe’ydi.41

40

41

6. Hz. Mus’ab bin Umeyr
7. Hz. Abdurrahman bin Avf
8. Hz. Ebu Seleme bin Abdilesed
9. Hz. Ümmü Seleme (Hz. Ebu Seleme’nin hanýmý)
10. Hz. Osman bin Maz’un
11. Hz. Amir bin Rabia el-Anzî
12. Hz. Leyla binti Ebu Hamse (Hz. Amir’in hanýmý)
13. Hz. Ebu Sabre bin Ebu Ruhm
14. Hz. Süheyl bin Beyda
15. Hz. Abdullah bin Mesud
(Süheylî, er-Ravdu’l-Unf, Dâru’l-fikir, Beyrut, 1409/1989, II, 69-70; Mevdudî, Hz.
Peygamber’in Hayatý, Trc. Ahmed Asrar, Ýstanbul, 1985, III, 245
Osman bin Maz’un: Resulullah (s.a.s.) Dâru’l-Erkam’ýn evinde iken daha Ýslâm’ý
alenî olarak davete baþlamadan önce Müslüman olmuþtur. O, Ýslâm’dan önce “hanîf”
olarak bilinen kimselerdendi. Zahidane bir hayat yaþýyordu. Aðzýna Müslüman olmadan önce de bir damla þarap koymamýþtý. Müþriklerin baskýlarýna dayanamamýþ, Habeþistan’a hicret eden ilk kafilenin içinde yer almýþtý. Daha sonra Medine’ye hicret
izni çýkýnca oraya hicret etti. Hicretten 30 ay kadar sonra Medine’de vefat etti. Kendisi Medine’de muhacirlerden ilk vefat eden sahabîdir. (Ýbn Sa’d, Tabakatü’l-Kübra,
(nþr. Ýhsan Abbas), Beyrut, 1388/1968, III, 393 vd.)
Ümmü Habibe: Asýl adý Ramle’dir. Ebu Süfyan’ýn kýzý ve Muaviye’nin kýz kardeþidir.
Annesi ise, Hz. Osman’ýn halasý Safiyye binti As idi. Ýlk Müslümanlardandý. Kocasý
da kendisi gibi ilk Müslüman olan Ubeydullah bin Cahþ idi. O sýrada henüz babasý ve
annesi de Müslüman deðillerdi. Üstelik babasý Ebu Süfyan müþriklerin reislerindendi.
Ýnancýndan dolayý dayanýlmaz iþkencelere maruz kaldý ve kocasý ile birlikte ikinci Habeþistan hicretine katýldý. Orada bir müddet sonra kocasý Ubeydullah bin Cahþ, irtidat
ederek Hristiyanlýða geçti ve bu konuda hanýmýna da baský yapmasýna raðmen Ümmü
Habibe bunu kabul etmedi ve kocasýndan ayrýldý. Gurbette çocuðuyla birlikte yapayalnýz kalmýþ, çok sýkýntýlý günler geçiriyordu. Peygamberimiz (s.a.s.), inancý uðruna bu
kadar zorluklara tahammül eden Ümmü Habibe’yi hem korumak hem de teselli edip
mükâfatlandýrmak için onu nikâhýna almak istedi. Bu isteðini bildiren bir mektubu Necaþî’ye gönderdi. Necaþî, durumu Ümmü Habibe’ye arz etti.
Daha sonra oradaki Müslümanlarý topladý, onlara bir konuþma yaptý ve onlarýn huzurunda Peygamberimiz (s.a.s.) adýna 400 altýn mehir verdi. Sonra Ümmü Habibe’nin
velisi Halid bin Said de bir konuþma yaptý. Ümmü Habibe’yi Peygamberimize nikâhladýðýný bildirdi. Daha sonra da muhacirlerin yol hazýrlýklarýný tamamlayýp, onlarý gemilere bindirerek Medine’ye gönderdi. Peygamberimizle (s.a.s.) geçirdiði üç yýl içerisinde O’na muhabbet gösteren ve bir dediðini iki etmeyen Ümmü Habibe Validemiz, Hz.
Peygamber’in (s.a.s.) vefatýndan sonra on iki yýl daha yaþamýþ, hicrî 44 yýlýnda kardeþi Muaviye’nin hilafeti zamanýnda vefat etmiþtir. (Ýbn Sa’d, a.g.e., VIII, 96-100)
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Hicret kafilesine kocasý Ubeydullah bin Cahþ’la birlikte o da katýlmýþtýr. Kafile baþkaný ise, Ebu Talib’in oðlu Cafer’di.42
Hicretin yedinci senesinde Resulullah (s.a.s.), Amr bin Umeyye’yi elçi olarak Necaþî’ye göndermiþ, Habeþistan’da bulunan muhacirler, Necaþî tarafýndan iki gemi ile Medine’ye gönderilmiþlerdi.43
Bu dönüþ Hayber’in fethinden sonra idi. Peygamberimiz (s.a.s.), gelenler arasýnda Cafer bin Ebî Talib’i görünce, onun alnýndan öpüp,
kucaklayýp baðrýna basarak þöyle söylediði nakledilir:
“Hangisine sevineceðimi bilmiyorum, Hayber’in fethine mi sevineyim yoksa Cafer’in geliþine mi?”44
Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde askerî amaçlý ilk deniz seferi
ise hicrî 9 yýlýnýn Rebiyülevvel ayýnda (Temmuz 630), Habeþlilerden
bir grubun gemilerle Mekke yakýnlarýndaki Þuaybe sahiline kadar
geldikleri haber alýnýnca, Resulullah’ýn (s.a.s.), Alkame bin Mücezziz
bin el-Aver el-Kinanî el-Müdlicî’yi (ö. 20/641)45 300 kiþilik bir müfrezeye kumandan tayin ederek Habeþlilerin üzerine göndermesidir.
“Seriyyetü’l-Ensarî” veya “Seriyyetü Alkame bin Mücezziz” diye
anýlan bu ilk deniz seferine katýlan mücahitler denize açýldýlarsa da
Habeþlileri bulamayarak geri dönmüþlerdi.46
Bir baþka deniz seferi ise Mute Savaþý (8/629) sýrasýnda, Hz.
Peygamber’in (s.a.s.), Eþ’ar kabilesine mensup bir sahabînin baþkanlýðýndaki bir heyeti gemiyle Eyle (Akabe Limaný) yöresine göndermesidir. Resul-ü Ekrem’in (s.a.s.) bununla Ýslâm ordusunu deniz
42
43
44
45

46

Doðuþtan Günümüze Büyük Ýslâm Tarihi, Ýstanbul, 1992, I, 212
Köksal, M. Asým, Ýslâm Tarihi, Ýstanbul, 1976, VII, 241
Hâkim, el-Müstedrek, Riyad, tsz. III, 211
Alkame bin Mücezziz bin el-Aver el-Kinanî el-Müdlicî (ö. 20/641): Hicretin dokuzuncu yýlýnda Habeþlilerden bir grubun gemilerle Mekke yakýnýndaki Þuaybe sahiline kadar geldiði haber alýnýnca, Hz. Peygamber (s.a.s.) Alkame’yi 300 kiþilik bir
müfrezeye kumandan tayin ederek Habeþlilerin üzerine gönderdi. Seriyyetü’l-Ensarî
veya Seriyyetü Alkame bin Mücezziz diye anýlan bu ilk deniz seferine katýlan mücahitler denize açýldýlarsa da Habeþlileri bulamayarak geri döndüler. Hicretin yirminci
yýlýnda Halife Hz. Ömer Habeþistan’a göndereceði askerî birliðin baþýna Alkame’yi
geçirdi. Fakat Alkame çýkan bir fýrtýnada askeriyle birlikte boðularak þehit oldu. Bu
olaydan sonra Halife deniz yoluyla sefer düzenlememeye karar verdi. (Baþaran, S.,
DÝA, II, 467-468 “Alkame b. Mücezziz” mad.)
Ýbn Sa’d, a.g.e., II, 163; Ýbn Hacer el-Askalânî, el-Ýsâbe fi Temyîzi’s-Sahabe, Beyrut,
1328, II; 505–506; DÝA, II, 467
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yoluyla takviye ettiði anlaþýlmaktadýr.47 Philip Hitti, Ýslâm deniz
kuvvetlerinin oluþumunun, Bizans örneðinin bir taklidi mahiyetinde oluþundan söz ederek þu bilgiyi verir:
“Her bir savaþ birimi her iki yanda da yirmi beþer kürekçisi olan
bir çektirmeden oluþuyordu. Her kürek baþýnda iki çekici bulunuyordu ki bir gemide yüz veya daha fazla sayýdaki bu kürekçiler
silahlandýrýlmýþlardý. Fakat savaþ için yetiþtirilmiþ ayrý leventler
yukarý güverteye yerleþtirilirlerdi.”48
O seneler, henüz bir deniz kuvvetleri kumandanlýðýndan yahut
deniz harp filolarýndan bahsetmemiz çok erkendir, fakat Müslümanlarýn kumandasý altýnda deniz nakil vasýtalarýnýn o devirde bile mevcudiyetinden söz edildiðini görüyoruz.49
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) vefatýndan sonra da ayný heyecan içinde Ýslâm’ý teblið ve fetih hareketleri devam etmiþ; Hz. Ebu Bekir
(r.a.) döneminde Irak ve Suriye; Hz. Ömer (r.a.) döneminde Mýsýr ve
Ýran bölgesine yapýlan fetih hareketleri hedefine ulaþmýþ, fethedilen
bu yerler Hz. Osman (r.a.) döneminde artýk kesin olarak Müslümanlarýn yerleþme bölgesi hâline getirilmiþtir. Ayrýca bu bölgelerde
Kûfe50, Basra51, Fustat52 gibi yeni yerleþim merkezleri kurulmuþtur.
47
48
49
50

51

52

Muhammed Hamidullah, Ýslâm Peygamberi (Trc. Salih Tuð), Ýstanbul, 1980, 296;
Hz. Peygamber’in Savaþlarý, (Trc. Salih Tuð) Ýstanbul, 2002, s. 253–254
Hitti, P., Siyasî ve Kültürel Ýslâm Tarihi (Trc. Salih Tuð), Ýstanbul, 1989, II, 357
Hamidullah, a.g.e., 295–296
Kûfe: Sa’d bin Vakkas’ýn gerçekleþtirdiði fetihten sonra Hz. Ömer rapor getiren elçilerin yüzünde hastalýk belirtileri olduðunu gördü, sebebini sordu ve iklim deðiþikliðinden ileri geldiðini öðrendi. Bunun üzerine Sa’d’dan Müslümanlarýn yaþamalarý
için elveriþli bölgeler bulup yeni yerleþim merkezleri kurulmasýný istedi. Bu iþe, Selman ve Huzeyfe’nin memur edilmesini istedi. Kurulacak yeni þehirlerin, baþkentle
ulaþým kolaylýðýna dikkat edilmesi için de gerekli ikazda bulundu. Arada deniz olmamasýný istedi. Selman-ý Farisî ile Huzeyfe, Kûfe’yi inþa ettiler (D.G.B.Ý.T., II, 81)
Basra: Baðdat’ýn 420 km. güneydoðusunda, Dicle ile Fýrat nehirlerinin birleþtiði noktanýn 50 km. güneybatýsýnda yer alýr. Hz. Ömer dönemindeki fetihler sýrasýnda Utbe bin
Gazvan tarafýndan h. 14/635 yýlýnda geçici bir ordugâh olarak seçilen Hureybe, bölgenin fethinde bir üs olarak kullanýldý. Ýki yýl sonra Irak’ýn fethi tamamlanýnca ordugâh
olarak seçilen sahada Hz. Ömer’in emriyle Utbe bin Gazvan, bugünkü Basra’dan yaklaþýk 25 km. uzaklýktaki eski Basra’nýn temellerini attý. (DÝA, V, 109 “Basra” mad.)
Fustat: Ýskenderiye yakýnlarýnda Amr bin el-As tarafýndan h. 21/642’de tesis edilmiþtir. Þehrin kuruluþu bir çadýrla baþladýðý için, Fustat adýný almýþtýr. Arapça’da “çadýr”
anlamýna gelmektedir. (D.G.B.Ý.T, II, 106)
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Hz. Peygamber’in (s.a.s.) ashabýndan pek çoðu, fethedilen bölgelere çeþitli görevlerle gitmiþler, daha sonra orada ikamet etmeyi tercih
etmiþlerdir. Orada bulunduklarý sýrada boþ durmamýþlar, Ýslâm’ý teblið ve irþat etme görevlerinde bulunarak ayný zamanda bu bölgelerin Ýslâmlaþmasý yönünde büyük hizmetlerde bulunmuþlardýr.
Mesela bu bölgelere giden sahabeden bazýlarý þunlardýr:
Suriye Bölgesinde,
Þam’da:
Bilal bin Rabah el-Habeþî (ö. 20/641)
Ebu’d-Derda (ö. 32/652)
Ebu Zer’i Gýfarî (ö. 32/652)
Muaviye bin Ebu Süfyan (ö. 60/680)
Üsame bin Zeyd (ö. 54/674)
Ukbe bin Amir el-Cühenî (ö. 58/678)
Avf bin Malik el-Eþca’î (ö. 73/692)
Vasýle bin el-Eskâ (ö. 85/704)
Humus’ta:
Ubade bin Samit (ö. 34/654)
Ebu Ümame el-Bahilî (ö. 81/700)
Sevban bin Bucdud (ö. 54/674)
El-Mikdad bin Ma’dîkerib (ö. 87/706)
Filistin’de:
Muaz bin Cebel (ö. 18/639)
Þeddad bin Evs (ö. 58/677)
Irak Bölgesinde,
Basra’da:
Enes bin Malik (ö. 93/712)
Ebu Musa el-Eþ’arî (ö. 44/665)
Ýmran bin el-Husayn (ö. 52/672)
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El-Muðîre bin Þu’be (ö. 50/670)
Nüfeyl bin el-Haris (ö. 51/671)
Semüre bin Cündüb (ö. 60/679)
Kûfe’de:
Abdullah bin Mesud (ö. 32/652)
Hz. Ali (ö. 40/661)
Sa’d bin Ebî Vakkas (ö. 55/675)
Ammar bin Yasir (ö. 37/657)
Selman-ý Farisî (ö. 36/656)
Bera bin Azib (ö. 44/665)
Adiy bin Hatem (ö. 68/687)
Zeyd bin Erkam (ö. 66/685)53

b) Halifeler Dönemi
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) vefatýndan sonra halife olan Hz. Ebu
Bekir’in (r.a.) hilafet görevi (11-13/632-634) yýllarý arasýnda iki yýl,
üç ay, on gün sürmüþtür. Onun hilafeti döneminde baþta irtidat (dinden dönme) hareketleriyle mücadele olmak üzere daha çok dâhilî
düzenin saðlanmasý yönünde gayretler sarf edilmiþtir. Ayrýca fetih
hareketleri de ihmal edilmemiþ, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sahabîlerinden Halid bin Velid (ö. 21/642)54 komutasýndaki orduyu Irak bölgesine sevk etmiþtir. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasýndaki
53
54

Bu konudaki geniþ bilgi için bakýnýz: Sandýkçý, Kemal; Ýlk Üç Asýrda Ýslâm Coðrafyasýnda Hadis, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý, Ýlmî Eserler: 56, Ankara, 1991
Halid bin Velid (ö. 21/642): Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Seyfullah unvanýný verdiði
meþhur kumandan sahabe. Hicretten 35–39 yýl kadar önce Mekke’de doðmuþtur.
Soyu, yedinci göbek dedesi Mürre’de Hz. Peygamber’in (s.a.s.) soyu ile birleþir.
Umretü’l-kaza için Hz. Peygamber’le birlikte Mekke’ye gelen kardeþi Velid bin
Velid, Halid’i bulamayýnca kendisine verilmek üzere bir mektup býraktý. Daha sonra kardeþinin mektubunu okuyunca Müslüman olmaya karar veren Halid bin Velid,
Osman bin Talha ve Amr bin el-As ile birlikte 1 Safer 8/31 Mayýs 629 tarihinde
Medine’ye gitti. Mescid-i Nebevî’de Hz. Peygamber’in huzurunda kelime-i þehadet getirerek Müslüman oldu. Hz. Ömer döneminde Humus’ta veba salgýnýndan vefat etmiþtir. Kabri Humus’tadýr. Hz. Peygamber’den (s.a.s.) on sekiz hadis rivayet
etmiþtir. (DÝA, XV, 289–291)
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orduyu da Suriye bölgesine sevk etmiþtir. Halid bin Velid’in, Irak’ta
hicrî 12 yýlýnýn Muharrem ayýndan (miladi 633) itibaren Safer 13
Mart 634’e kadar on dört ay süren bu harekâtý, onun kahramanlýðýný en iyi gösteren savaþlara sahne olmuþtur. Irak’ta kesin zafer kazanan Halid bin Velid, halifenin emriyle Suriye bölgesindeki fethi tamamlamak üzere bu bölgeye gönderilmiþtir. Onun katýlmasýyla
Ýslâm ordusu büyük bir kuvvet hâline gelmiþti. Ordu kumandanlarý
kendi aralarýnda haberleþerek Yermûk’u savaþ alaný olarak seçtiler.
Bu görüþleri, Hz. Ebu Bekir tarafýndan da onaylanmýþtý. O da ayný
yeri savaþ alaný olarak iþaret ediyor, ayrýca her komutana kendi birliðine ayrý ayrý namaz kýldýrmasýný emrediyordu. Yermûk’te Ýslâm
askerleri, yüce bir sabýr ve sebat imtihaný verdiler. Aralarýnda Hz.
Peygamber’le (s.a.s.) yan yana savaþmýþ Ýkrime de vardý. Halid bin
Velid, sabah gün doðarken yarasýnýn sarýlmasý için Ýkrime’nin yanýna geldi. Ýkrime, baþýný Halid’in dizine koydu; diðer dizine de Ýkrime’nin oðlu Amr uzandý. Her ikisi de yaralýydýlar. Halid, onlarýn
baþlarýný sývazladý, yaralarýný sardý. Yaralýlarýn sayýsý oldukça fazlaydý. Þehit sayýsý üç bini bulmuþtu. Bu savaþta Müslüman kadýnlar
da geri hizmetlerde cansiperane çalýþtýlar. Bizans ordusunun aðýr yenilgisini haber alan Heraklius, bulunduðu yeri terk ederek Konstantiniyye’ye sýðýnmak için uzaklaþýyordu. Suriye topraklarýný Bizans
topraklarýna baðlayan bölgeyi geçince, Suriye topraklarýna üzüntü
ile bakarak ve onlara veda ederek þöyle dediði nakledilir:
“Sana selam olsun ey Suriye, düþman için burasý ne güzel belde!”55
Yermûk’te Müslümanlarýn, Bizans ordusuna karþý kazandýðý kesin zafere, Ýslâm fetih hareketinde önemli bir dönüm noktasý olarak
itibar edilir. Suriye fütuhatý bütün heyecanýyla devam ediyordu. Ecnadeyn’de düþman aðýr maðlubiyete uðratýlmýþ, arkasýndan da Þam
muhasara edilmiþti. Muhasara devam ederken Halife Hz. Ebu Bekir’in vefat haberi gelmiþtir. (21 Cemaziyülahir 13/22 Aðustos 634)
55

Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân (thk. Dr. Selahaddin Müncid) Birinci kýsým, Kâhire, 1956
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Hz. Ebu Bekir döneminde fetih hareketleri tamamen kara harekâtý þeklinde olup, deniz seferlerini gerektirecek bir harekât yapýlmamýþtýr. Savaþ devam ederken Halid bin Velid, Medine’den
Hz. Ebu Bekir’in vefat ettiðini, yerine Hz. Ömer’in halife seçildiðini haber almýþtý.Hz. Ömer, Halid’i görevden alýp, yerine Ebu
Ubeyde’yi56 baþkomutan tayin ettiðini bir mesajla bildirmiþti. Halid, ordunun disiplini bozulmasýn diye bu mesajý bir süre sakladý
ve zafer kesinleþtikten sonra açýkladý.
Hz. Ömer’in halifeliði (13-23/634-644) yýllarý arasýnda on yýl,
altý ay sürmüþtür. Hicrî 23 senesinin Zilhicce ayýnda (Ekim 644)
Çarþamba günü aldýðý hançer yarasýndan kurtulamayarak þehiden
vefat etmiþtir. Hz. Ömer dönemindeki fetih hareketleri: Ýran ve Irak
bölgesi; Bizans ülkesi (Þam, Kudüs gibi) ve Mýsýr ve Ýskenderiye olmak üzere üç yönde devam etmiþtir. Bu dönem içinde o, bir taraftan
fetih hareketleriyle Ýslâm coðrafyasýnýn sýnýrlarýný geniþletirken, diðer taraftan Ýslâm toplumunun yönetiminde Hz. Peygamber (s.a.s.)
ve Hz. Ebu Bekir’i takip etmiþ, yeni müesseselerin kurulmasýna
56

Ebu Ubeyde bin Cerrah (ö. 18/639): Aþere-i Mübeþþereden olan kumandan sahabî.
Hicretten kýrk yýl önce Mekke’de doðmuþtur. (583) Hz. Peygamber’in onuncu dedesi olan Fihr’de Resulullah ile soylarý birleþir. Cahiliye döneminde Mekke’de okuma yazma bilen birkaç kiþiden biriydi. Ýslâm’ýn ilk günlerinde Hz. Ebu Bekir vasýtasýyla Müslüman olmuþtur. 2. Habeþistan hicretine katýlmýþtýr. Medine’ye hicretinde Hz. Peygamber onunla Sa’d bin Muaz’ý kardeþ ilan etmiþtir. Medine döneminde
Ýslâmiyet’in teblið edilmesinde ve idarî iþlerde önemli görevler almýþtýr. Hz. Peygamber’le birlikte bütün gazvelere katýlmýþtýr. Bedir Gazvesi’nde, düþman saflarýnda olan babasýný, özellikle kendisine hücum etmesi üzerine öldürmek zorunda kaldýðý ve “babalarý, oðullarý, kardeþleri veya akrabalarý da olsa müminlerin, kâfirleri dost edinemeyeceðini” belirten ayetin (el-Mücadele, 58/22) bundan dolayý nazil
olduðu rivayet edilmektedir. (Taberanî, Mu’cemu’l-Kebir, I, 154–155). Hz. Ebu Bekir döneminde ilk zamanlar devletin maliye iþlerini yürütmüþ daha sonra da Suriye
bölgesine gönderilen ordulara kumandan tayin edilmiþtir. Hz. Ömer döneminde
onun tarafýndan Halid bin Velid’in yerine baþkumandan tayin edilmiþ ve bu dönemde Dýmaþk, Humus, Hama, Lazkiye, Halep, Antakya ve Kudüs baþta olmak üzere
Suriye bölgesindeki birçok þehrin fethi gerçekleþtirildi. Gönderdiði birlikler Urfa ve
Maraþ’a kadar ilerlediler. Ebu Ubeyde, fethedilen yerleri, Hz. Ömer’in valisi olarak
hayatýnýn sonuna kadar idare etti. Vebadan vefat etmiþtir. Bugün kabri, Vadi’l-Ürdün’de Gürülbilevne bölgesindeki Ebu Ubeyde köyünde bulunmaktadýr. Kur’an-ý
Kerim’i ezberleyen sahabîlerden biri olan Ebu Ubeyde’den on beþ hadis rivayet
edilmiþtir. (DÝA, X, 249–250)
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öncülük yapmýþ, her çaðda Ýslâm yöneticilerine ýþýk tutacak prensipler getirmiþtir.57
Böylece Hz. Ömer’in on yýllýk halifelik döneminde, batýda Berka, Trablus; doðuda Horasan; güneyde Nûbe ve Basra Körfezi’nden;
kuzeyde Azerbeycan ve Anadolu içlerine kadar olan memleketler
Ýslâm topraklarýna dâhil edilmiþtir.58
Hz. Ömer döneminde de askerî amaçlý bir deniz seferine rastlanýlmamaktadýr. Her ne kadar Suriye valisi iken Muaviye, Kýbrýs’ýn fethi için lazým gelen planlarý halifeye sunmuþ ve müsaadesini istemiþse
de Hz. Ömer, Ýslâm ordularýnýn Suriye ve Ýran harpleriyle meþguliyetini ileri sürmüþ ve bu kuvvetlerden bir miktarýnýn çekilerek orduyu
zayýf düþürmenin doðru olmadýðýný belirterek Kýbrýs’ýn fethini tasvip
etmemiþti. Muaviye buna raðmen, tasavvurundan vazgeçmemiþ ve
halifeyi ikna etmek için Humus’a yaptýðý bir teftiþ ziyaretinden döndükten sonra yazdýðý mektupta:
“Kýbrýs bize o kadar yakýndýr ki Kýbrýs’ta öten horozlarýn bile sesleri Humus köylerinde iþitiliyor, müsaade buyurularsa sefain-i Ýslâm
ile gidelim, fethedelim.” diyordu. Hz. Ömer’in (r.a.), neredeyse kalbi bu iþe yatacaktý, konuyu tahkik etmek üzere Mýsýr Valisi Amr bin
el-As’a mektup yazarak deniz ve deniz seferi hakkýnda bilgi istedi.
O, verdiði raporda deniz yolculuðunun risklerinden söz etmiþti. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.): “Muhammed’i (s.a.s.) Hak din ile gönderen Allah’a yemin olsun ki tek bir Müslüman bana Bizans’ýn burçlarýndan daha sevimlidir. Sakýn ha kendi nefsin için insanlarý tehlikeye atma!” þeklinde bir mektupla Muaviye’ye cevap vererek, onun deniz seferine çýkmasýna izin vermemiþtir.”59
57
58
59

D.G.B.Ý.T. II, 63–107
Sandýkçý, a.g.e., s. 11
Taberî, Ebu Cafer Muhammed bin Cerir, Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, Dâru’l-Kütüb’il-Ýlmiyye, birinci bas., Beyrut, 1407, II, 600-601; Belâzurî,Ahmed bin Yahya
bin Cabir, Fütuhu’l-Büldan, Tahk. Rýdvan Muhammed Rýdvan, Daru’l-Kütübi’i-Ýlmiyye, Beyrut, 1403, s.157; Ebu’l-Fidâ Ýsmail bin Ömer bin Kesir el-Kuraþî, el-Bidaye ve’n-Nihaye, Mektebetü’l-Mearif, VII, 153; ayrýca bkz. Hüseyin Metin, Kýbrýs
Tarihine Toplu Bir Bakýþ, Halkýn Sesi Basýmevi, Lefkoþa, Kýbrýs, 1959, s. 76 (Kýbrýs Müftülüðü Müsevvitliði Kütüphanesi/Lefkoþa)
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Hz. Ömer’in bir deniz savaþýna izin vermemesinin baþlýca sebebi, Müslümanlarýn henüz deniz savaþý yapabilecek bir güce ve donanmaya sahip olmamasýdýr. Ayrýca, (20/641) yýlýnda Alkame bin
Mücezziz, Hz. Ömer tarafýndan deniz yoluyla Habeþistan’a gönderilmiþ. Rivayete göre, fýrtýnaya yakalanýp askeriyle birlikte boðulmuþtur. Bu olayýn da Hz. Ömer’in deniz seferleriyle ilgili tutumunda etkili olduðu düþünülmektedir.60
Hz. Ömer’in þehadetini müteakiben, Hz. Osman halife seçilmiþ
(24/644); hilafeti (35/656) yýlýna kadar 12 yýl devam etmiþtir. Hz.
Osman döneminde de fetih hareketleri devam etmiþ, Ýfrikýyye fethedilmiþ (27/647), Tunus ve Kartaca’ya ulaþýlmýþtýr. Hz. Osman döneminde Ýslâm Devleti’nin hâkimiyet saðladýðý bölgeler, batýda Tunus;
doðuda Horasan bölgesinde Merv; kuzeyde iseTiflis-Erzurum-Maraþ hattýna kadar geniþlemiþti.61 Yapýlan bu fetihlerle, Müslümanlar
bazý deniz üslerini ele geçirmiþler, birçok limana sahip olmuþlardý.
Bunlar arasýnda Akabe, Beyrut, Ýskenderiyye, Sur ve Trablus gibi
Akdeniz’e açýlan önemli deniz üs ve limanlarýný sayabiliriz.62
Þam ve Mýsýr’ýn fethi, Ýslâm tarihinin bu merhalesinde Müslümanlar için savunma stratejisinde ani deðiþikliði de beraberinde getirdi. Bundan dolayý sahil þehirlerini fethettikten sonra, kuzeyde
Antakya’dan, batýda Berka sahillerine kadar uzanan bir deniz savunmasýnýn önemini hissettiler. Bu sadece düþmana karþý durmanýn
gerektirdiði bir durum deðil, ayný zamanda denizcilik kültürü konusunda o bölgelerde yaþayan milletlerin idaresine halef olarak onlarýn sahip olduklarý denizcilik kültürüne de ulaþmýþ oldular.63
Hz. Osman’ýn halife olmasý üzerine Suriye Valisi Muaviye bir donanma kurulmasý için ondan izin istedi. Yeni halife, Suriye valisinin
ýsrarlý isteklerine karþý koymayarak bir donanma meydana getirilmesi
60
61
62
63

DÝA, IV, 496, “Bahriye” mad.
Sandýkçý, a.g.e., s. 12
Belâzurî, Ahmed bin Yahya bi Cabir bin Davud, Fütûhu’l-Büldan, (Trc. Mustafa
Fayda), Ankara, 1987, s. 184
Dr. Ahmed Muhtar el-Ibadî, Dr.Seyyid Abdülaziz Salim, Tarihu’l-Bahriyyei’lÝslâmiyye fî Havzý’l-Bahri’l-Ebyaz el-Mütevassýd, Cüz 1, Beyrut, 1972, s. 13–14
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hususunda gerekli izni verdi. Böylece ilk Ýslâm donanmasý kurulma
imkâný buldu. Suriye sahil þehrinde meydana getirilen Müslüman donanmasýnýn ilk hedefi Kýbrýs olmuþtur.64 Ýslâm tarihinin askerî amaçlý
ilk deniz seferi 28/649’da yapýlmýþ, bu sefer sonunda Kýbrýs fethedilmiþ, 33/653 yýlýnda ikinci bir sefer yapýlmýþ ve bu ikinci seferde ada,
yeniden fethedilmiþtir. “Bu baþarý, Ýslâm tarihinde kazanýlan ilk deniz
zaferi ve Kýbrýs ise Ýslâm Devleti’ne katýlan ilk ada olmuþtur.”65
Kýbrýs’ýn fethinden iki yýl sonra 655 yýlýnda Ýslâm Devleti ile Bizans arasýnda ilk deniz savaþý cereyan etti. Suriye Valisi Muaviye artýk
Ýstanbul üzerine yürüme planlarý hazýrlamaya baþlamýþtý. Nitekim böyle bir sefer baþlangýcýnda Rum donanmasý ile Mýsýr Valisi Abdullah bin
Sa’d bin Ebî Serh’in66 donanmasý arasýnda Finike açýklarýnda Zâtü’sSavarî (Bizans donanmasýndaki gemilerin direkleri âdeta bir orman
görünümü verdiði için bu adla anýlmýþtýr.) adý verilen savaþ cereyan etmiþtir. Bizans donanmasýnýn üstün olmasýna raðmen Müslümanlar,
düþman gemileriyle kendi gemilerini birbirlerine baðlayarak hücuma
geçmiþler ve böylece alýþkýn olmadýklarý deniz savaþýný âdeta kara savaþý hâline dönüþtürmüþler ve büyük zafer kazanmýþlardý. Hz. Osman
devrinde, bu suretle Ýslâm Devleti, denizde de büyük bir güce sahip olmuþtu. Bu iki savaþta, Bizanslýlardan ele geçenler ile Amr bin el-As67
64
65
66

67

D.G.B.Ý.T ., II, 199
Hitti, Philip., a.g.e., I, 253
Abdullah bin Sa’d bin Ebî Serh (r.a.) (ö. 36/656–657): Sahabî, Mýsýr Valisi ve Ýfrikiyye fatihi. Ne zaman Müslüman olduðu kesin olarak bilinmemektedir. Hz. Ömer zamanýnda Amr bin el-As’la birlikte Mýsýr’ýn fethine katýldý ve onun devrinde Saîd bölgesinde (Yukarý Mýsýr) valilik yaptý. Hz. Osman döneminde Mýsýr’ýn genel valisi olarak tayin edildi ve Ýfrikiye’nin fethiyle görevlendirildi. (645 veya 647) Daha sonra
Muaviye’nin Kýbrýs üzerine gönderdiði orduya yardýmcý oldu. Hz. Osman’ýn þehadeti sýrasýnda ona yardýmcý olmak üzere Mýsýr’dan ayrýlmýþ fakat Medine’ye ulaþamadan þehadet haberini yolda almýþtýr. Tekrar Mýsýr’a dönmek istemiþse de Mýsýr’ýn idaresine ihtilalcilerden Muhammed bin Ebu Huzeyfe’nin el koymuþ olmasý sebebiyle
buna muvaffak olamamýþ, Askalan veya Remle’ye gitmiþ ve orada vefat etmiþtir.
(DÝA, I, 130–131)
Amr bin el-As (r.a.) (ö. 43/664):Ebu Abdullah (Ebu Muhammed) Amr bin el-As Mekke’de doðdu. Müslüman olmadan önce Mekke’nin ticaret ve siyaset hayatýnda önemli bir
yeri vardý. Dýþ ülkelere yaptýðý ticarî seyahatler sýrasýnda Habeþistan hükümdarý Necaþî ile
dost oldu. Bundan dolayý, Habeþistan’a hicret eden Müslümanlara sýðýnma hakký tanýnmayýp iade edilmeleri için Mekke þehir devleti adýna elçi olarak Necaþî’ye gönderildi.
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ve Ýbn Sa’d’ýn (yani Abdullah bin Sa’d bin Ebî Serh’in) yaptýrdýðý gemilerden kuvvetli bir donanma hazýrlandý.68
Ýslâmiyet’in ilk yýllarýnda bir donanma gücüne sahip olmayan
Müslümanlar, deniz aþýrý fütuhat yapma imkânlarýný ancak Suriye,
Filistin ve Mýsýr’ýn fethinden sonra bulabilmiþler, Suriye limanlarýnda kurulan tersanelerde inþa edilen donanma ve Ýskenderiye’de ele
geçirilen donanma ile deniz gücünü kuvvetlendirmiþlerdir.69
Hz. Osman’ýn (r.a.) hilafetinin son yýllarýna doðru özellikle Basra, Kûfe ve Mýsýr gibi þehir ve bölgelerde Abdullah ibn Sebe ve taraftarlarýnýn kýþkýrtmasýyla yer yer isyan hareketleri baþlamýþ, asiler
daha sonra kendi aralarýnda organize olarak baþkent Medine’ye yürümüþler ve halifenin evini muhasara altýna almýþlardý. Halife, yirmi iki gün süren muhasaranýn sonunda Mýsýrlý Kinane bin Biþr
isimli bir asi tarafýndan Kur’an okurken, hicretin 35. yýlýnýn Zilhicce ayýnýn 19. günü / 20 Mayýs 656’da þehit edilmiþtir.
Halife Osman’ýn (r.a.) þehit edilmesinden sonra hilafet makamýna Hz. Ali (r.a.) geçmiþtir. Hz. Ali’nin halifeliði (35-40/656-661)
yýllarý arasýnda toplam dört sene, dokuz ay sürmüþtür. Hz. Osman
(r.a.) döneminde baþlayan ve onun þehadetiyle sonuçlanan iç karý-

68
69

Ebu Süfyan baþkanlýðýndaki ticaret kafilesinde bulunduðundan Bedir Savaþý’na katýlamadý. Uhud ve Hendek savaþlarýnda Kureyþ ordusunun süvari birliklerini kumanda etti.
Mekke’nin fethinden önce 1 Safer 8/31 Mayýs 629 tarihinde Müslüman oldu. Onun askerî ve siyasi kabiliyetini, bilgi ve cesaretini gören Hz. Peygamber (s.a.s.), Zâtüsselâsil seriyyesi’ne kumandan tayin etti. Daha sonra Ýslâmiyet’i teblið etmek ve vergi toplamak
üzere Umman’a gönderildi. Hz. Peygamber (s.a.s.) vefat ettiði zaman o bu görevle Umman’da bulunuyordu. Hemen Medine’ye geldi. Hz. Ebu Bekir’in halife tayininde etkili bir konuþma yaptý. Hz. Ebu Bekir döneminde Güney Filistin’e gönderildi ve
oranýn fethinde büyük rolü oldu. Daha sonra Yermûk, Ecnadeyn savaþlarýna katýlmýþ,
Hz. Ömer döneminde Filistin’i kesin olarak Ýslâm topraklarýna katmýþ, Kudüs halkýnýn þehri Hz. Ömer’e teslim etmesini saðlamýþtýr. Mýsýr’ýn fethinde bulunmuþ, bu
fetihteki üstün baþarýsýndan dolayý “Mýsýr fatihi” olarak anýlmýþtýr. Daha sonra Mýsýr’a vali tayin edilmiþtir. Mýsýr’da askerî faaliyetler yanýnda idarî ve iktisadî düzenlemelerde de bulunan Amr bin el-As, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerini de idrak
etmiþ, hakem olayýnda bizzat görev almýþtýr. Mýsýr Valiliði sýrasýnda Hz. Ali’nin þehit edilmesinden üç yýl sonra bir ramazan bayramý günü doksan yaþýný aþmýþ hâlde
vefat etmiþtir. (DÝA, III, 79-80)
D.G.B.Ý.T., II, 199-200
Hüseyin Metin, a.g.e., s. 75
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þýklýklar, Hz. Ali (r.a.) döneminde de týrmanarak devam etmiþtir.
Son derece zor þartlar altýnda geçirdiði bu hilafet döneminden sonra Ýbn Mülcem isimli bir haricî tarafýndan hançerlenmiþ ve iki gün
sonra hicrî 40 yýlý Ramazan ayýnýn 19. pazar günü (26 Ocak 661)
þehiden vefat etmiþtir.
Hz. Ali’nin hilafet dönemi iç karýþýklýklarla geçmiþtir. Bu
dönemde, gerek kara gerekse deniz harekâtýyla ilgili bir fetih hareketinden bahsedilmemektedir.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
HALA SULTAN VE PEYGAMBERÝMÝZ (S.A.S.)
a) “Hala Sultan” Ümmü Haram Binti Milhan (r.a.)
Yukarýda da kýsaca temas edildiði gibi, Hz. Osman’ýn (r.a.) halifeliði döneminde, Suriye Valisi Muaviye’nin, halifeden bir donanma kurulmasý için izin istemesi üzerine gerekli izin verilmiþ ve
böylece ilk Ýslâm donanmasý kurulma imkâný bulmuþtu. Suriye sahil þehrinde meydana getirilen Müslüman donanmasýnýn ilk hedefi
Kýbrýs olmuþtur.70 Ýslâm tarihinin askerî amaçlý ilk deniz seferi
(33/653) yapýlmýþ71, bu sefer sonunda Kýbrýs fethedilmiþtir. “Bu baþarý, Ýslâm tarihinde kazanýlan ilk deniz zaferi ve Kýbrýs ise Ýslâm
Devleti’ne katýlan ilk ada olmuþtur.”72
Kýbrýs’ýn Müslümanlar tarafýndan fethedilmesinin ayrý bir anlamý
vardýr.
1. Müslümanlarýn yaptýðý askerî amaçlý ilk deniz seferi sonucu
fethedilmiþ olmasý.
2. Bu savaþta Hz. Peygamber’in yakýnlarýndan Ümmü Haram
binti Milhan’ýn (Hala Sultan) bu savaþa katýlarak þehit olacaðýnýn
Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafýndan bizzat müjdelenmiþ olmasý.
70
71

72

D.G.B.Ý.T ., II, 199
Merhum Kâmil Miras, Kýbrýs’ýn fethiyle ilgili olarak ilk deniz seferinden bahsederken bu seferin hicrî 28 tarihinde olduðunu belirtir: “Vâkýdî gibi birçok Siyer müelliflerinin beyanýna göre, bu deniz seferi hicretin 28. senesinde vuku bulmuþtur ki Hz.
Osman’ýn hilafeti zamanýna müsadiftir.” (Tecrid-i Sarih Terc. VIII, 339)
Hitti, Philip. a.g.e., I, 253
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3. Hz. Peygamber’in Ümmü Haram binti Milhan hakkýnda söylemiþ olduðu bu müjdenin gerçekleþmiþ olmasý.
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Kýbrýs’ýn Fethini Müjdeleyen Hadisi:
Enes bin Malik bunu þöyle nakleder:
Resulullah (s.a.s.), teyzem Ümmü Haram’ýn ziyaretine gelirdi
de o kendisine yemek ikram ederdi. O sýrada Ümmü Haram, Ubâde
bin Sabit’in nikâhýnda idi. Yine bir gün Resulullah (s.a.s.) ziyarete
geldi. Teyzem yemek ikram etti, Resulullah’ýn baþýný tarayýp temizledi. Daha sonra Resulullah bir müddet istirahat etti (uyudu). Sonra gülümseyerek uyandý. Ümmü Haram dedi ki:
— Ya Resulallah! Seni güldüren nedir?
Resulullah (s.a.s.):
— Rüyamda bana ümmetimden bir kýsým insanlar, þu (engin)
deniz üstünde padiþahlarýn tahtlarýna kurulduklarý gibi, gemilere
kemal-i ihtiþamla binerek Allah yolunda deniz harbine giderken
gösterildiler de ona gülüyorum, buyurdu.
Ümmü Haram dedi ki:
— Ya Resulallah! Benim de o deniz gazilerinden olmam için
Allah’a dua buyursanýz. Resulullah (s.a.s.) de dua buyurdu. Sonra
baþýný yastýða koyarak bir müddet daha uyudu. Sonra yine gülümseyerek uyandý. Yine Ümmü Haram:
— Ya Resulallah! Seni ne güldürüyor, diye sordu.
Resulullah:
— Bu defa da ümmetimden bir kýsmýnýn padiþahlarýn tahtlarýna
kurulduklarý gibi (kara nakil vasýtalarý üstünde) debdebeli bir kafile hâlinde gazaya gittikleri gösterildi, buyurdu. Ümmü Haram:
— Ya Resulallah! Bunlar arasýnda da bir gazi olarak bulunmam
için dua buyursanýz, dedi.
Resulullah (s.a.s.):
— Hayýr, sen birincilerden (deniz gazilerinden)sin, diye karþýlýk
verdi.
Enes bin Malik diyor ki:
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Hakikaten, Ümmü Haram, Muaviye bin Ebî Süfyan’ýn (Þam Valiliði) zamanýnda ve onun kumandasýnda tertip edilen bu deniz gazasýna iþtirak etmiþ ve denizden çýkarken bindirildiði hayvandan
düþerek þehiden vefat etmiþtir.73

b) Hadisin Tahrici ve Þerhi:
Tahriç:
Hadis, baþta Kütüb-i Sitte olmak üzere diðer bazý muteber hadis
kaynaklarýndan nakledilmiþtir:
- Buharî, Sahih’inde Kitabu’l-Cihad’ýn muhtelif bablarýnda deðiþik tariklerle Enes bin Malik’ten rivayetle nakletmiþtir: 3, 8, 62;
ayrýca Kitabu’t-Tabîr (Rüya) 12’de ve Ýst’izân 41’de yine Enes bin
Malik’ten gelen bir rivayeti nakletmektedir.
- Müslim, Ýmare, 160, 161, 162, Enes bin Malik’ten rivayetle
nakletmiþtir.
- Ebu Davud, Cihad, 10, Enes bin Malik’ten rivayetle nakletmiþtir.
- Tirmizî, Cihad, 15, Enes bin Malik’ten rivayetle nakletmiþtir.
Tirmizî, hadis hakkýnda Hasen Sahih tabirini kullanmýþtýr.
- Nesaî, Cihad, 40, Enes bin Malik’ten rivayetle nakletmiþtir.
- Ýbn Mâce, Cihad, 10, Enes bin Malik’ten rivayetle nakletmiþtir.
- Muvatta, Cihad, 18, Enes bin Malik’ten rivayetle nakletmiþtir.
- Müsned-i Ahmed, VI, 361, 423, Enes bin Malik’ten rivayetle
nakletmiþtir.
73

Buharî, Cihad, 3, 8, 62; Rüya, 12; Ýsti’zan, 41; Müslim, Ýmare, 160-161, 162; EbuDavud, Cihad, 10; Tirmizi, Cihad, 15; Nesâî, Cihad, 40; Ýbn Mace,Cihad, 40; Muvatta, Cihad, 18; Müsned, VI, 361, 423; Ýbn Hýbban, Sahih, X, 467-468; Aynî, Umdetü’l-Kârî, X, 869; krþ Tecrîd-i Sarih Terc. VIII, 338-339; Ýbn Hacer el-Askalânî,
el-Ýsabe, IV, 441-442; Ýbn Abdilberr, el-Ýstîâb fî Ma’rifeti’l-Ashab (el-Ýsâbe kenarýnda) IV, 443; Ebu Nuaym el-Ýsfehanî, Hilyetü’l-Evliya, Dâru’l-Kütübi’l-Arabî,
Beyrut, 1405 II, 62; Muhammed bin Ýbrahim bin Ýsmail Ebu Abdillah el-Buharî, etTârîhu’s-Saðîr, Daru’l-Va’yi-Mektebetü Dari’t-Türas, (thk. Mahmud Ýbrahim Zayid), 1397/1977, Halep-Kâhire, I, 64
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- Ýbn Hýbban, Sahih, (X, 467-468 thk. Þuayb el-Arnaud 3. Bask.
1418/1997) Kitabu’s-Siyer Babu Fazlý’l-Cihad, ha. 4608 ve Kitabu’t-Tarih bab 10, ha: 6667 (XV, 51-52)
Þuayb Arnaud, hadisle ilgili yapmýþ olduðu deðerlendirmede
þunlarý söyler:
“Hadisin isnadý Müslim’in þartlarýna göre sahihtir, ricali ise
sikâttýr. (Güvenilir ravilerdir.)”74
Enes bin Malik’den gelen bu hadisi, Enes’in (r.a.) doðrudan Hz.
Peygamber’den mi yoksa Ümmü Haram’dan mý rivayet ettiði konusunda ihtilaf vardýr. Tirmizi hariç, Kütüb-i Sitte imamlarý bunu
Hz. Enes’in Ümmü Haram’dan rivayet ettiðini belirtirler. Zira Ümmü Haram, Enes’in teyzesidir.75
Þerh:
Hadiste dikkat çeken husus, Hz. Peygamber’in ikinci rüyasýný
“Bu defa da ümmetimden bir kýsmýnýn padiþahlarýn tahtlarýna kurulduklarý gibi (kara nakil vasýtalarý üstünde) debdebeli bir kafile
hâlinde gazaya gittikleri gösterildi.” þeklinde anlatmasý üzerine,
Ümmü Haram’ýn tekrar:
— Ya Resulallah! Bunlar arasýnda da bir gazi olarak bulunmam
için dua buyursanýz! diyerek Peygamberimizin (s.a.s.) duasýný rica
etmesi karþýsýnda O’nun:
— Hayýr, sen birincilerden (deniz gazilerinden)sin! diye karþýlýk
vermesidir.
Yani, eðer Ümmü Haram ilk deniz seferine katýlanlar arasýnda bulunacaklardan ise hadiste anlatýlmak istenen ikinci sefer hangisidir?
Bu konuda Ýslâm bilginleri farklý deðerlendirmelerde bulunmuþlardýr. Ýbn Hacer (ö. h. 852) “Fethu’l-Bari” isimli eserinde Buharî’deki
þu rivayete dikkat çekerek þöyle bir tespitte bulunur:
74
75

Ýbn Hýbban, Sahih, Kitabu’s-Siyer: 4 Babu fazlý’l-Cihad, ha. 4608 nolu hadisin dipnotu. (X, 468) thk. Þuayb el-Arnaud, 3. Bask. 1418/1997
Ayni, X, 87
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“Umeyr bin Esved el-Ansî þöyle rivayet etmiþtir. Kendisi Ubade
bin Samit’e gelmiþ. Ubade o sýrada Humus sahilinde kendisine ait bir
binada oturuyormuþ. Yanýnda eþi Ümmü Haram da bulunuyormuþ.
Ümmü Haram, Resulullah’dan (s.a.s.) þu hadisi bizzat duyduðunu
nakletmiþ:
Peygamberimiz (s.a.s.) :
— Ümmetimden denizde gaza eden ilk muharipler, cennete girmeyi hak etmiþlerdir! buyurdu. Ümmü Haram da:
— Ya Resulallah ! Ben onlarýn içinde miyim?
Resulullah (s.a.s.):
— Sen onlarýn arasýndasýn, buyurdu. Bundan sonra Resulullah
(s.a.s.) :
— Ümmetimin Kayser þehrine gaza eden ilk ordu fertleri için de
maðfiret olunmak vardýr! buyurdu. Ben de:
— Ben bunlarýn içinde miyim, diye sordum. Resulullah (s.a.s.):
— Hayýr! diye cevap verdi.”76
Ýbn Hacer’in tespiti þöyledir: Birinci sefer Muaviye zamanýndaki Kýbrýs Seferi, ikinci sefer ise Ýstanbul’u fethetmek için hicrî
52. yýlda Yezid’in yaptýðý savaþtýr. Bu savaþta Ebu Eyyub el-Ensarî
þehit düþmüþtür. O, kendisinin Ýstanbul surlarýnýn kapýsýnýn yanýnda gömülmesini ve kabrinin belirsiz, dümdüz edilmesini vasiyet etmiþ ve vasiyet de öylece yerine getirilmiþtir.77
Hadis metninde geçen “Kayserin þehri” ifadesinden maksat ise
Bizans’ýn merkezi olan Ýstanbul olduðu bütün hadis þarihleri tarafýndan açýklanmýþtýr. Bu sefer de hicretin 50-52 yýllarý arasýnda ve Yezid bin Muaviye’nin yahut Süfyan bin Avn’ýn kumandasýnda meydana gelmiþti. Ýstanbul seferine iþtirak eden askerin Hz. Peygamber
(s.a.s.) tarafýndan övülmesinden dolayý bu sefere, Ýbn Ömer, Ýbn Abbas, Ýbn Zübeyr, Ebu Eyyub el-Ensarî gibi birçok sahabî katýlmýþtý.
76
77

Buharî, Cihad, 92
Ýbn Hacer, Fethu’l-Bari bi Þerhi Sahihi’l-Buharî, Beyrut, 1402, 2. Bas. VI, 78: XI, 63
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Hatta Ebu Eyyub el-Ensarî’nin vefatý Ýstanbul surlarý yakýnýnda vuku bulduðu için büyük sahabî oraya defnolunmuþtur.”78
Ýmam Nevevî, yaptýðý deðerlendirmede bu hadisin, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bir mucizesinin gerçekleþtiðine iþaret ettiðini
bildirmektedir.79
Hala Sultan’ý daha yakýndan tanýmak için, Onun Hz. Peygamber
(s.a.s.) ile olan yakýnlýk derecesini inceleyelim.

c) Hala Sultan’ýn (Ümmü Haram) Peygamberimize
Yakýnlýðý ve “Hala Sultan” Denilmesinin Sebebi
Hala Sultan Kimdir?
Hala Sultan olarak tanýnan bu büyük insan, kadýn sahabîlerden
Ümmü Haram binti Milhan künyesiyle meþhur olup, tam ismi hakkýnda kesin bilgi bulunmamakla beraber, bazý kaynaklarda er-Rümeysâ80
yahut el-Gumeysâ81 olduðu ifade edilmiþtir.
Babasý: Milhan bin Halid
Annesi: Mulkiye binti Malik
Mensubiyeti: Hazreç kabilesinin Neccar koluna mensuptur.
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) doðumundan evvel takriben miladi 561
yýlýnda Medine’de doðmuþ, hicretten sonra 28/647 senesinde Hz. Osman’ýn (r.a.) hilafeti sýrasýnda Þam Valisi Muaviye bin Ebî Süfyan’ýn
idaresinde Abdullah bin Kays komutasýnda Kýbrýs’ýn fethi için yapýlan deniz seferi sýrasýnda Larnaka yakýnlarýnda þehit olmuþtur.
Ensar-ý kiram’ýn büyüklerinden Enes bin Malik’in teyzesidir. Cahiliye döneminde Amr bin Kays ile evlenmiþ, Müslüman olduktan
78
79
80
81

A. Naim, Kâmil Miras; Tecrid-i Sarih Terc. I, 135 vd.; Sofuoðlu, M., Sahihi Müslim ve Tercümesi, VI, 117-118 (dipnot)
Nevevî, el-Minhâc Þerhu Sahihi Müslim bin Haccac, (Thk. Halil Me’mun Þiyhâ,
Dâru’l-mârife, Beyrut, 1994/1414, XIII, 59–62
Ebu Hatim Muhammed bin Ýdris Ebu Muhammed er-Razî, el-Cerhu ve’t-Ta’dîl,
Dâru ihyau’t-türasi’l-Arabî, Beyrut, 1271/1952, IX, 461
Þemsüddin Muhammed bin Ahmed ez-Zehebî, el-Muktenâ fi Serdi’l-Künâ, (thk.
Muhammed Salih Abdilaziz el-Murad, Matbaatu’l-Camiati’l-Ýslâmiyye, el-Medinetü’l-Münevvere, 1408, II, 169
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sonra kocasý Müslüman olmayýnca, ondan ayrýlmýþtýr. Ondan Kays
ve Abdullah adýnda iki oðlu olmuþtur. Daha sonra yine Ensar’ýn ileri
gelenlerinden ve sahabenin büyüklerinden Ubade bin Samit82 ile evlenmiþtir. Ondan da Muhammed adýnda bir oðlu daha olmuþtur.
Medine-i Münevvere’deki evini Resulullah (s.a.s.) zaman zaman ziyaret ederdi. O da Resulullah’a ikramda bulunur, hizmet etmekle þereflenirdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) ona, bir deniz seferine
katýlacaðý müjdesini yine böyle bir ziyaret sýrasýnda vermiþti.
Hala Sultan olarak bilinen Ümmü Haram binti Milhan’ýn, Peygamber Efendimize (s.a.s.) yakýnlýk derecesini tam olarak anlayabilmek için Peygamberimizin (s.a.s.) soy aðacý ve kendisine yakýnlýk derecesi olan kimseler hakkýnda bilgi vermek uygun olacaktýr.
Peygamber Efendimizin (s.a.s.) soy aðacý hakkýnda kaynaklarda 20. kuþak dedesine kadar uzanan kronolojik bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler kýsaca þöyledir:
Peygamberimizin (s.a.s.) babasý: Abdullah (Haþimoðullarýndan
Abdülmuttalib’in oðlu)
1. Kuþak Dedesi: Abdülmuttalib
2. Kuþak Dedesi: Haþim
3. Kuþak Dedesi: Abd-i Menaf
4. Kuþak Dedesi: Kusay
82

Ubade bin Samit: Hicretten önce vuku bulan birinci ve ikinci Akabe biatlarýna katýlan, Peygamberimizle (s.a.s.) her hâl ü kârda da beraber olacaklarýna, canlarýný onun
yoluna feda edeceklerine, onu her türlü tehlikelerden koruyacaklarýna söz veren Medineli Müslümanlar arasýnda bulunuyordu. Ýkinci Akabe biatýnda yetmiþ kadar Müslümaný temsil ederek Peygamberimizle (s.a.s.) bizzat görüþen on iki zattan birisiydi.
Hz. Ubade 35 yaþlarýnda Ýslâm dairesine girdi. Okuma yazma bilen sahabîlerden olmasý sebebiyle Peygamberimiz onu Suffe ashabýna öðretmen olarak tayin etti. Ubade, Peygamberimizle birlikte bütün savaþlara katýldý. Kaynuka Yahudilerinin uzaklaþtýrýlmasý da kendisine verilmiþti. Dirayetli ve üstün kabiliyetli bir kiþi olmasý sebebiyle Hz. Ebu Bekir zamanýnda Bizans Kralý Herakliyus’a elçi olarak Haþim bin As ile
birlikte gönderilmiþti. Mýsýr fethi sýrasýnda Amr bin el-As’ýn yardým istemesi üzerine
Hz. Ömer’in gönderdiði kuvvetlerin baþýndaki dört önemli kiþiden biri de Ubade bin
Samit’ti. Daha sonra Filistin Valiliðini de yürüten Ubade, kalan ömrünü Þam bölgesinde geçirdi. Hicretin 34. yýlýnda 72 yaþýnda Þam yakýnlarýndaki Remle’de vefat etmiþ ve oraya defnedilmiþtir. (Sahabîler Ansiklopedisi (Komisyon), Ýstanbul, 1998, II,
619-621)
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5. Kuþak Dedesi: Kilâb
6. Kuþak Dedesi: Mürre
7. Kuþak Dedesi: Ka'b
8. Kuþak Dedesi: Lüey
9. Kuþak Dedesi: Galib
10. Kuþak Dedesi: Fihr
11. Kuþak Dedesi: Malik
12. Kuþak Dedesi: Nadr
13. Kuþak Dedesi: Kinane
14. Kuþak Dedesi: Huzeyme
15. Kuþak Dedesi: Müdrike
16. Kuþak Dedesi: Ýlyas
17. Kuþak Dedesi: Mudar
18. Kuþak Dedesi: Nizar
19. Kuþak Dedesi: Maad
20. Kuþak Dedesi: Adnan
Peygamberimizin (s.a.s.) Annesi: Âmine (Zühre oðullarýndan
Vehb’in kýzý)
Peygamberimizin Annesi Hz. Amine’nin soy aðacý baba tarafýndan, Efendimizin babasý Hz. Abdullah’ýn soyaðacý ile beþinci kuþakta dedesi Kilâb ile birleþmektedir.
Þöyle ki:
Hz. Âmine → Vehb → Abd-i Menaf → Zühre → Kilâb
Peygamberimizin babasýnýn annesi: Fâtýma’dýr. (Abdülmuttalib’in
zevcesi)
Peygamberimizin annesinin annesi: Berre’dir.(Vehb’in eþi)
Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib’in annesi: Selmâ’dýr.
(Medineli Hazreç Kabilesinin Neccar oðullarý soyundandýr.)
Peygamber Efendimizin Amcalarý ve Halalarý:
Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib’in deðiþik evliliklerinden
dünyaya gelen on oðlu (On üç rivayeti de vardýr.), altý kýzý vardýr.
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Oðullarý: Abdullah, Ebu Talib, Abbas, Hamza, Hâris, Zübeyr,
Hacl (Gaydak ), Mukavvim, Dýrar, Ebu Leheb.83
Kýzlarý: Safiyye, Atike, Berre, Ümmü Hâkim el-Beyza, Ümeyme ve Erva’dýr.84
Peygamberimizin Amcalarý:
1. Abdullah bin Abdilmuttalib: Peygamberimizin (s.a.s.) babasý
olup, Peygamberimiz henüz doðmadan iki ay önce genç yaþta vefat
etmiþtir.
2. Ebu Talib Abdümenaf bin Abdilmuttalib: Kureyþ içinde önde
gelen, sözü dinlenen, saygý duyulan bir kimseydi. Peygamberimizin
(s.a.s.) dedesi Abdülmuttalib, ölümünden önce Efendimizi (s.a.s.),
bu amcasýnýn himayesinde olmasýný vasiyet etmiþ, o da bu görevi
eksiksiz yerine getirmiþtir. Hatta seyahatlerinde dahi yanýndan ayýrmamýþtýr. Müslüman olup olmadýðý tartýþmalýdýr. Anlaþýldýðýna göre
yeðenini en zor þartlarda savunmasýna raðmen Arap kabile reislerinin gururlarý ve atalarýnýn yoluna baðlý olma zaaflarý yüzünden
Ýslâm’ý kabul ettiðini açýkca söyleyememiþtir.85
3. Abbas bin Abdilmuttalib: Ebu’l-Fadl künyesini taþýrdý. Hacýlara su daðýtma ile Zemzem hizmetlerine bakma görevi onun elindeydi. Abbas, Resulullah’tan (s.a.s.) bir iki yaþ büyüktü. Müslüman
oldu fakat Müslümanlýðýný gizledi ve Mekke’deki Müslümanlarý korudu. Mekke ve müþriklerle ilgili Peygamberimize (s.a.s.) haberler
yolluyordu. Öte yandan hanýmý Ümmü’l Fazl ve oðlu Lübabe ise ilk
Müslümanlardandýr. Hz. Abbas, Mekke’nin fethinden kýsa bir süre
önce Medine’ye hicret etti. Bu durum da onun gizli ve son derece
önemli bir görevi üstlenmiþ olduðunu ortaya koymaktadýr. Hatta
yolda Mekke’yi fethe gelmekte olan Hz. Peygamber (s.a.s.) ile karþýlaþtýðýnda Resulullah (s.a.s.) ona, “Ben peygamberlerin sonuncusu, sen de muhacirlerin sonuncususun.” demiþtir.

83
84
85

Ýbn Kuteybe, el-Meârif (Trc. Hasan Ege), Ýstanbul, Þelale Yay. trs. s. 85–91
Süheylî, er-Ravdu’l-Unf, Dâru’l-fikir, Beyrut, 1409, I, 190
Fýðlalý, E. Ruhi., DÝA, X, 237

46

Tarihte Kýbrýs ve Hala Sultan

4. Hamza bin Abdilmuttalib: Hz. Hamza, Peygamberimizin
(s.a.s.) amcalarýnýn en küçüðüdür. Doðumundan birkaç gün sonra,
Peygamberimizi emziren, Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe daha önceleri Hz. Hamza’yý da emzirmiþ olduðundan, Hz. Hamza, Peygamberimizin sütkardeþi idi.86
Peygamberimiz, yakýnlarýna Ýslâm’ý teblið etmiþ olmasýna raðmen, Hz. Hamza henüz Müslüman olmamýþtý. Ebu Cehil’in, Peygamberimize (s.a.s.) yaptýðý bir hakaret sonucunda Müslüman olmuþtur. Peygamberimiz bir gün Safa Tepesi’nde iken Ebu Cehil ve
arkadaþlarý onun yanýna gelirler. Ebu Cehil, Peygamberimize (s.a.s.)
hakaret eder. Abdullah b. Cüda’nýn cariyesi bu olayý seyredip av dönüþü Kâbe’ye uðramayý âdet edinen Hz. Hamza’ya anlatýr. Hz.
Hamza, eve gitmeden Ebu Cehil’in yanýna uðrayarak elindeki yayý
Ebu Cehil’in kafasýna çalar, baþýný yaralar ve hakaret eder. Bir gün
sonra da Allah Resulü’nün (s.a.s.) yanýna giderek (Peygamberimizin, nübüvvetinden iki yýl sonra) Müslüman olmuþtur.
Hz. Hamza (r.a.) Uhud Savaþý’nda þehit olmuþtur. Peygamberimiz (s.a.s.), Hz. Hamza’nýn þehit olduðunu öðrenince onun baþý
ucuna gelerek dua etmiþtir. Hz. Hamza, kýz kardeþi Safiyye’nin getirdiði bir hýrka ile kefenlendi. Peygamberimiz, amcasý Hamza’nýn
cenaze namazýný kýldýrdý. Hz. Hamza, Uhud’a defnedildi.
5. Haris bin Abdilmuttalib: Abdülmuttalib’in en büyük oðludur.
Zemzem kuyusunu kazma anýnda onunla beraber bulundu. Abdülmuttalib, onun adýyla künyelenirdi. Ebu Süfyan’ýn babasýdýr. Ýslâm’a
ulaþamadan vefat etmiþtir.
6. Zübeyr bin Abdilmuttalib: Ýslâm’a ulaþamadan vefat etmiþtir.
7. Hacl (Gaydak) bin Abdilmuttalib: Ýslâm’a ulaþamadan vefat
etmiþtir.
8. Mukavvim bin Abdilmuttalib: Ýslâm’a ulaþamadan vefat etmiþtir.
9. Dýrar bin Abdilmuttalib: Ýslâm’a ulaþamadan vefat etmiþtir.
86

Ýbnu’l-Esir, Üsdü’l-Gâbe, II, 52

Hala Sultan ve Peygamberimiz

47

10. Ebu Leheb bin Abdilmuttalib: (ö. 624) Kureyþ eþrafýndan ve
Peygamber Efendimizin amcasý olan Ebu Leheb’in asýl adý, Abdüluzza b. Abdilmuttalib b. Haþim’dir. Onun için “Alev babasý” (yani cehennemlik) manasýna gelen Ebu Leheb lakabý Müslümanlar tarafýndan kullanýldýðý gibi Kur’an’da da geçmektedir. Ebu Leheb,
son derece zengin, iri cüsseli, kýrmýzý yüzlü, çabuk hiddetlenen birisi idi. Mekke müþrikleri arasýnda Kur’an-ý Kerim’de ismi açýkça
zikredilerek lanetlenilen tek kiþi Ebu Leheb’tir ve Hz. Peygamber’in öz amcasý olmasý ona hiçbir fayda saðlamamýþtýr.
Kendisi, Hz. Peygamber’i (s.a.s.) ve Müslümanlarý rahatsýz
eder, karýsý Ümmü Cemil binti Harb da Peygamberimiz’in (s.a.s.)
geçeceði yollara dikenler atardý. Bu husus Kur’an’da Leheb Suresi’nde ifade edilmiþtir.
Bedir Harbi’ne bizzat iþtirak etmemiþ ancak yerine ücretini vererek bir asker göndermiþtir. Bedir hezimeti kendisine haber verildiði zaman son derece üzülmüþ, yedi gün gibi çok kýsa bir süre sonra da Mekke’de ölmüþtür.
Peygamberimizin Halalarý:
1. Safiyye: Peygamberimizi (s.a.s.), küçük yaþýndan beri bir anne
þefkatiyle baðrýna basmýþ, O’nun için, her türlü fedakârlýktan geri durmamýþ olan bir hanýmdýr. Ýslâm’ý hiç tereddütsüz kabul etmiþtir. Oðlu
Zübeyr ile birlikte Medine’ye hicret etmiþ, Uhud’da cansiperane savaþmýþ yüce bir insandýr. Hicretin 20. yýlý; Hz. Ömer’in hilafeti zamanýnda vefat etmiþtir. Medine’de Bakî kabristanýnda medfundur.
2. Atike: Doðum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Atike’nin
Ýslâmiyet’i kabul ettiðine dair rivayet kesin deðildir.87 Ancak Ýbn
Sa’d, onun Müslüman olduðunu belirtir.88 Ayrýca Hz. Peygamber’i
metheden, dolayýsýyla Müslüman olduðunu gösteren üç ayrý þiirine
eserinde yer vermiþtir89; ez-Zehebî de Siyerü A’lâmu’n-Nübelâ’da
87
88
89

Ýbn Hacer, el-Ýsâbe fî temyizi’s-Sahâbe, VIII, 13
Ýbn Sa’d, a.g.e., VIII, 43
Ýbn Sa’d, a.g.e., II, 326-327
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onun Mekke’de Müslüman olduðunu ve Medine’ye hicret ettiðini
belirtir.90
3. Erva: (ö.15/636) Bazý tarihçiler Hz. Peygamber’in halalarýndan sadece Safiyye’nin Müslüman olduðunu söylemekte ise de Atike ile Erva’nýn da Ýslâmiyeti kabul ettikleri anlaþýlmaktadýr. Erva’nýn oðlu Tuleyb’in (Tuleyb bin Umeyr) tesiriyle Müslüman olduðu bilinmektedir.91
4. Berre: Hz. Peygamber’in risaletine yetiþemiþtir.92
5. Ümmü Hâkim Beyza: Zehebî’nin belirttiðine göre Hz. Peygamber’in risaletine yetiþmiþtir.93
6. Umeyme: Hz. Peygamber’in risaletine yetiþememiþtir.94
Abdülmuttalib’in bu çocuklarýnýn hepsi tek hanýmdan deðildir.
Yapmýþ olduðu deðiþik evliliklerinden dünyaya gelmiþlerdir.
Abbas ile Dýrar’ýn annesi Nüteyle idi.
Hacl ile Safiyye’nin annesi Hâle idi.
Abdullah, Ebu Talib, Zübeyr, Ümmü Hâkim Beyza, Atike,
Umeyme, Erva, Berre’nin anneleri Fâtýma idi.
Haris’in annesi Cündüb kýzý Semra idi.
Ebu Leheb’in annesi ise Huzaîlerden Hacer’in kýzý Lübni idi.
Peygamberimiz (s.a.s.), Ümmü Haram binti Milhan’ýn evine zaman zaman uðruyor, onun hâlini hatýrýný soruyor, onun evinde
kaylûle yapýyor yani öðle üzeri bir müddet uyuyarak orada istirahatte bulunuyordu. O da Hz. Peygamber’e ikramlarda bulunuyor,
onunla ilgileniyor hatta saçýný tarýyordu. Bu durum, Ümmü Haram’ýn Hz. Peygamber’le bir yakýnlýðýnýn olduðunu bize hatýrlatmaktadýr ki zaten kaynaklarda, Ümmü Haram’ýn Hz. Peygamber’in
mahremlerinden olduðuna iþaret edilmektedir. Ancak bu yakýnlýðýn
derecesi ne idi? Diðer taraftan, özellikle Türkler tarafýndan “Hala
90 ez-Zehebî (Ebu Abdillah Muhammed bin Ahmed), Siyerü A’lâmu’n-Nübelâ, II, 272
91 Ýbn Sa’d, a.g.e., VIII, 42 ; Baþaran, S., DÝA, XI, 317
92 Ýbn Sa’d, a.g.e., VIII, 44-45
93 ez-Zehebî, a.g.e., II, 273
94 Ýbn Sa’d, a.g.e., VIII, 44-45
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Sultan” diye bilinmesini gerektiren sebep neydi? Bu konuda kaynaklarda verilen bilgilerde farklýlýklar görülmektedir. Bu bilgileri
birkaç noktada toplamak mümkündür:
1. Ümmü Haram, Peygamberimizin (s.a.s.) sütannelerindendir.
Bu, Ebu Ömer’in (Ýbn Abdilberr) kanaatidir. O þöyle demiþtir: “Benim kanaatime göre, hem Ümmü Haram hem de Ümmü Süleym
(Enes bin Malik’in annesi, Ümmü Haram’ýn kýz kardeþidir), Nebi’yi
(s.a.s.) emzirmiþlerdi. Çünkü onun, Nebi’nin (s.a.s.) mahreminden
(kendisine nikâh düþmeyen kimselerden) olduðu herkesçe bilinmektedir. Zira bize hocalarýmýzdan pek çoðu, haber vermiþlerdi ki Resulullah (s.a.s.) Ümmü Haram’a, saçýný taramasýna izin vermiþti. Zira
o, kendisinin teyzelerinden olmasý hasebiyle mahremiydi. Çünkü
Abdülmuttalib’in annesi, Beni Neccar’dandý.”95
2. Ümmü Haram, Peygamberimizin süt teyzesidir. Bu konuda
Yunus bin Abdil’Âlâ da þöyle demiþtir: Bize Vehb dedi ki Ümmü
Haram, Nebi’nin (s.a.s.) süt teyzelerindendir. Ýbn Arabî de ayný
kanaattedir.
3. Ümmü Haram, Peygamberimiz annesi Âmine hatunun sütkardeþidir. Ýbnu’l-Cevzî, bazý hadis hafýzlarýndan iþittiðini beyan
ederek þu kanaatte olduðunu söyler: Ümmü Süleym, Âmine’nin
(Hz. Peygamber’in annesi) sütkardeþidir. Bu durumda kendisinin
deðil, annesinin sütkardeþi olmasý sebebiyle Hz. Peygamber’in süt
teyzesi olmaktadýr.
4. Ümmü Haram, Peygamberimizin kendisinin deðil, babasýnýn
ya da dedesinin teyzesidir. Ýbn Battal, þöyle demiþtir: Ümmü Haram,
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) babasýnýn ya da dedesinin teyzesidir.96
Bütün bu bilgilerden anlaþýlan þu ki Ümmü Haram’ýn Hz. Peygamber’e yakýnlýðýnýn iki yönden olduðu görülmektedir: Birincisi,
Hz. Peygamber’in (ihtilaflarý bir kenara býrakacak olursak) süt teyzesidir. Ýkincisi ise, Ümmü Haram’ýn Hazrec kabilesine mensup
Neccar oðullarýndan olmasý dolayýsýyla Hz. Peygamber’in (s.a.s.)
95
96

Ýbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XI, 65 –66
Ayni, X, 87
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baba tarafýndan yakýn akrabalarýndandýr. Nitekim dedesi Abdülmuttalib’in annesinin Neccar oðullarýndan olduðunu daha önce belirtmiþtik. Ayrýca, siyer müelliflerinin bildirdiðine göre, Hz. Peygamber’in babasý Abdullah’ýn vefatýndan sonra, annesi Hz. Âmine’nin
her sene Medine’ye giderek Benu Neccar yurdunda ve kocasý Abdullah’ýn teyzeleri ve dayýlarýnýn yanýnda bir müddet misafir kalmasý âdetiydi. Neccar oðullarýnýn da Mekke’ye gelerek Âmine’nin ziyaretini iade etmiþ olmalarý þüphesizdir. Bu karþýlýklý ziyaretler esnasýnda bir süt emme-emzirme vakasýnýn meydana gelmiþ olmasý da
imkân dâhilindedir.97
“Hala” kelimesi, Türkçemizde “babanýn kýz kardeþi” anlamýndadýr.98 Türklerin, Hz. Peygamber’in teyzelerinden olan Ümmü
Haram’ý, Hala Sultan olarak yâd etmeleri ise kanaatimizce iki þeye
dayanmaktadýr:
a. Ümmü Haram’ýn, Hz. Peygamber’in süt teyzesi olmasý durumunun ihtilaflý olmasý, buna karþýn en azýndan dedesi Abdülmuttalib’in annesinin (Hz. Peygamber’in büyük annesinin) Neccar oðullarýndan olmasý hasebiyle, bir anlamda Hz. Peygamber’in halasý
hükmünde olmasýndan dolayý,
b. Ya da “Teyze” kelimesinin Arapça karþýlýðý olan “hâle” tabirinin galat-ý meþhur kabilinden Türkçeye de “hala” olarak geçmiþ
olmasýndan dolayýdýr. Fakat birinci izah daha mantýklý gelmektedir.
Hz. Peygamber’e karþý sonsuz sevgi besleyen Ümmü Haram,
O’nun duasýna ve müjdesine nail olmuþ bir haným sahabîdir.
Ýslâm’ýn ona vermiþ olduðu dinî heyecan hiç bir zaman dinmemiþ,
hayatýnýn sonuna kadar bu heyecanýný muhafaza etmiþtir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) vefatýný müteakip kocasý ünlü sahabîlerden olan
ve Þam bölgesinde Ýslâm’ý öðretmek üzere görevlendirilen ilmî heyetin içinde yer alan Ubade bin Samit’le birlikte bu haným sahabî
de gitmiþ ve Humus’a yerleþmiþtir. Hz. Muaviye bin Süfyan,
(15/636) Humus ve Kýnnesrîn’de (Halep ile Antakya arasýnda bir
97
98

Tecrîd-i Sarih Terc. VIII, 338-339
Türkçe Sözlük, TDK, I, 930
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menzil) hâkimiyet kurarak Humus’u Suriye’ye baðlý bir vilayet
yapmýþ; onun zamanýnda Humus, bir askerî karargâh merkezi hâline
gelmiþtir. Fetihten sonra yaklaþýk 500 sahabenin buraya yerleþtiði
belirtilmektedir.99

99

DÝA, XVIII, 371

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MÜSLÜMANLAR VE KIBRIS
a) Müslümanlarýn Ýlk Deniz Zaferi ve Kýbrýs’ýn Fethi
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bazý hadisleri, -her ne kadar gaybý ihbar
eden hadisler gerek sýhhat durumu gerekse ortaya konulmasý itibariyle tartýþmalý olsalar da- gaybî ihbarlarý ihtiva etmektedir. Bunlar arasýnda deniz seferleri ile ilgili olanlar da bulunmaktadýr. Bu ihbarlar ya
bizzat beldenin ismi zikredilerek verilmekte -Mesela Ýstanbul’un fethiyle ilgili haber böyledir.- ya da beldeden söz edilmeksizin Müslümanlarýn bizzat deniz seferleri yapacaðýndan bahsedilmektedir. Bu
tür hadisleri iþiten sahabîler, gerek Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde gerekse vefatýndan sonra, Hz. Peygamber’den (s.a.s.) duyduklarý
bu tür olaylarýn vukuunu âdeta merakla beklemiþler, bu yönde bir faaliyet olduðu zaman hemen kendileri de o faaliyet içinde bulunmaya
can atmýþlardýr. Gerek Müslümanlarýn ilk deniz seferi olarak bilinen
Kýbrýs’ýn fethi için yapýlan seferde gerekse Ýstanbul’un fethi için yapýlan seferde bu durumu çok açýk bir þekilde görmekteyiz.
“Arap Yarýmadasý’ný hâkimiyeti altýna alan Ýslâm Devleti, Akdeniz’e de çýkmýþ, 638 tarihinde Þam, Antakya, Kudüs ve bütün
Suriye, Filistin ve Mýsýr; Ýslâm Devleti’nin hâkimiyeti altýna girmiþti. Bu fütuhat, Ýslâm Devleti’ne çok büyük servet ve kudret kazandýrdý. Suriye ve Mýsýr donanmalarýný elde eden Ýslâm Devleti,
Doðu Akdeniz’de hâkimiyet tesisine muvaffak oldu.”100
100 Alasya, a.g.e., (1977 baskýsý) s. 25-26
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Stratejik konumu itibariyle ilk devirlerden beri, Mýsýrlýlar, Hititler, Yunanlýlar, Fenikeliler, Asurlular, Persler, Makedonya Kralý Büyük Ýskender ve halefleri, Romalýlar, Bizanslýlar gibi farklý milletlerin hâkimiyeti altýna giren Kýbrýs’a, Hz. Osman’ýn halifeliði döneminde de Þam Valisi Hz. Muaviye tarafýndan 643’de Kýbrýs sahillerine bir sefer düzenlemek için, izin istenir. Hz. Osman bu teklife önce pek sýcak bakmaz ve daha önce yapýlan benzer teklifi Hz. Ömer’in
reddettiði gibi, Hz. Osman da reddeder ve ona, sahildeki kaleleri tahkim etmesini, donanmayý kuvvetlendirmesini emretder.101
Gerekli hazýrlýklarýn tamamlanmasýný müteakiben 647 tarihinde
Kýbrýs’a sefer düzenleme konusunda halifeye tekrar mektup yazan Hz.
Muaviye’ye Halife Hz. Osman, “Halký bu sefere çýkmaya zorlamamak
ve de yanýna eþi Fâhite binti Karaza’yý da almasý” þartýyla izin verir. Halifenin izin vermesiyle sefer gerçekleþir. Ebu’l-Fida, Muaviye’nin “Çok
kalabalýk bir ordu ile sefere çýktýðýný” kaydeder.102 Bu sefere sahabenin
ileri gelenlerinden pek çok kimse iþtirak etmiþtir. Bunlar arasýnda,
Ebu’d-Derda103, Ebu Zerri’l-Gýfarî104, Fudale bin Ubeyd el-Ensarî105,
101 Ýbn Hacer, Fethu’l-Barî, XI, 63; Tarîhu’l-Bahriyyeti’l-Ýslâmiyye, Camiatu Beyrut
el-Arabiyye, Beyrut, 1972, s. 180
102 Ebu’l-Fida, Ýsmail bin Ömer bin Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihaye, Mektebetü’l-Maârif,
Beyrut, trs., V, 153
103 Ebu’d-Derda (r.a.) (ö. 32/653): Asýl ismi Uveymir bin Âmir ise de daha çok Ebu’dDerda lâkabý ile meþhur olmuþtur. Kendisi, ailesi içerisinde Ýslâm’ý en son kabul eden
kiþi olmakla birlikte, imanla müþerref olduktan sonra mümtaz bir hayat yaþamýþ, ömrünü Ýslâm’ý teblið yolunda harcamýþtýr. Þam ve havalisinde uzun yýllar Kur’an ve
Hadis okutmuþ, etrafýnda ilim halkasý teþekkül etmiþti. 1600 civarýnda talebesi olduðu rivayet edilir. Hicretin 32. yýlýnda Þam’da vefat eden Ebu’d-Derda, yüz civarýnda
hadis rivayetinde bulunmuþtur. (Baktýr, Mustafa, Suffe Ashabý, Ýstanbul, 1984, s. 164166; S.A., I, 313-316)
104 Ebu Zer el-Gýfarî (r.a.) (ö. 32/653): Asýl ismi Cündüb bin Cünade, daha Ýslâm’ýn
davet nuru parlamadan önce tevhid inancýný arayan bir zat idi. Bunun için kendi
kendine namaz kýlýyor, (Hanif dini kalýntýsý olarak) Hak dinin icaplarýný yerine getirmeye çalýþýyordu. Mutasavvýf ve zahidlerin ilklerinden kabul edilen Ebu Zerr’in,
birçok menkýbe ve sözleri nakledilmiþtir. (Baktýr, M., a.g.e., s. 97 vd.)
105 Fudale bin Ubeyd el-Ensarî (r.a.) (ö. 53/673): Ýslâm’ý ilk kabul edenlerdendir. Bütün
gazalara katýlmýþtýr. Mýsýr ve Þam’ýn fethinde bulunmuþtur. Muaviye onu Ebu’dDerda’dan sonra Þam’a kadý tayin etmiþtir. Muaviye’nin hilafeti zamanýnda hicrî 53
yýlýnda vefat etmiþtir. Ashab-ý Suffe’dendir. (Baktýr, M., a.g.e., s. 211)
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Mikdad bin el-Esved106 ve Ubade bin Samit ile birlikte eþi Ümmü Haram binti Milhan da bulunmaktaydý.107
“Bu sefer, Müslümanlarýn ilk deniz seferi idi. Kýbrýs’ýn fethi için
ihtiyar edilmiþti. Bu cihetle Ashabýn ileri gelenlerinden birçok kimseler iþtirak etmiþti. Ýki Akabe biatinde bulunan ve Hazrecîlerin nekabetini ihraz eden, Peygamberimizin (s.a.s.) irtihalinden sonra Þam’a
gönderilen ilmî heyet içinde bulunmuþ ve Hýmýs’ta ihtiyar-ý-ikamet
etmiþti. Kýbrýs seferi açýlýnca, Ubade, zevcesi Ümmü Haram ile birlikte malikânesinden çýkarak Akdeniz sahiline, Trablusþam’a gelmiþtir.
O sýrada orada bulunan tabiîn büyüklerinden Umeyr bin Esved, terceme ettiðimiz hadisi Ümmü Haram’ýn bizzat aðzýndan iþitmiþtir. Ümmü Haram’a, Muaviye’nin hanýmý Fahite binti Karaza da refakat etmiþtir. Muaviye bin Ebî Süfyan da bu gemi ile hareket etmiþtir.”108
Ýslâm donanmasý Abdullah bin Kays el-Casi komutasýnda 649
kýþýnda Akka deniz üssünden Kýbrýs’a hareket etmiþti.109 Bu arada
Abdullah bin Sa’d b. Ebî Serh komutasýndaki Ýslâm donanmasý da
Ýskenderiye deniz üssünden Kýbrýs’a doðru hareket etti.110 Her iki
donanma Tuzla (Larnaka) Limaný açýklarýnda birleþtiler. Muaviye
bin Ebî Süfyan’ýn gayretleriyle teþekkül eden bu gemiler hakkýnda
kesin bir bilgimiz yoktur.111 Ancak kendisi de Kýbrýslý olan Hüseyin
106 Mikdad bin el-Esved (r.a.) (ö: 33/654): Müslümanlýðýný açýklayanlarýn yedincisi idi.
Hz. Peygamber’i çok seviyor, Efendimizden hiç ayrýlmak istemiyordu. O da onu seviyordu. Bu sevgisinin bir tezahürü olarak amcasý Zübeyr’in kýzý Dýbaa’yý ona
nikâhlamýþtý. Mýsýr’ýn fethi sýrasýnda Hz. Ömer’in yardýmcý kuvvet olarak gönderdiði kuvvetlerin baþýndaki dört komutandan biri idi. Hicrî 33 yýlýnda Hz. Osman’ýn
hilafeti zamanýnda vefat etti. (S.A., II, 512-515)
107 Belâzurî, Ahmed bin Yahya bin Cabir., Fütûhu’l-Büldân, (thk. Rýdvan Muhammed
Rýdvan), Dâru’l-Kütübi’l-Ýlmiyye, Beyrut, 1403, s. 157-158; Ýbn Hacer, a.g.e., XI,
63; Aynî, a.g.e.,X, 88; Tarîhu’l-Bahriyyeti’l-Ýslâmiyye, s. 17; Ateþin, Hüseyin Mehmet, Kýbrýsta Ýslâmî Kimlik Davasý,Marifet yay., Ýstanbul, s. 40-41
108 Aynî, a.g.e.,X, 88;Tecrid-i Sarih Terc. VIII, 339
109 Ýbnu’l-Esir (Ýzzüddin Ebi’l-Hasen Ali b. Muhammed el-Cezerî), el-Kâmil fi’tTârih, Beyrut 1965, III, 96’dan naklen Erþahin A. Ayhün, Ýslâm’ýn ilk Yýllarýndan
Emevilerin Sonuna Kadar Deniz Seferleri, Ýstanbul, 1989, Basýlmamýþ yüks. lisans tezi, 23–24
110 Hitti, P.,a.g.e., I, 253; Ýbnu’l-Esir, a.g.e., göst. yer.
111 Erþibald Lewis, el-Kuvva ve’l-Bahriyye ve’t-Ticâriyye fî Bahri’l-Mutavassýt (Arap.
Terc. Muhammed Ýsa), Kahire, 1960, s. 90’dan naklen Ayhün, a.g.e., s. 25
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Mehmet Ateþin, “Kýbrýs’ta Ýslâmî Kimlik Davasý” isimli eserinde bu
gemilerden bahsederek, bunlarýn 1700 kadýrga olduðunu belirtir.112
Ýslâm donanmasý ilk deniz gazasýna katýlmanýn heyecanýný yaþýyordu. “Þeriat ahkâmýna uygun olarak Ýmparator II. Konstan’a
(Konstantin) Kýbrýs’ýn teslimini teklif ettiler. Fakat imparator bu
teklifi reddetti. Bunun üzerine hücuma geçen Ýslâm donanmasý II.
Konstan’ýn idare ettiði Bizans donanmasýný maðlup etmiþ, imparator Ýstanbul’a kaçmýþtý.”113 Müslümanlar, Larnaka Limaný’na tekbir
sesleriyle çýkarma yaptýlar.114 “Gerçekte küçük bir akýn mahiyetinde olan bu sefer esnasýnda Salamis-Konstantin beldesi tahrip edildi. Kýbrýs, bu zamana kadar Bizans’a verdiði verginin muadilini
bundan böyle Müslümanlara da vermekle mükellef tutuldu.”115
Kýbrýs adasýnýn bir vergiye baðlanarak, sulh yapýlacaðý veya unveten fethi müyesser olup da Þam’a hareket edileceði sýrada Ümmü
Haram’ýn binmesi için bir katýr getirilmiþti. Çok yaþlý olan bu mübarek yaþlý hanýmý (O sýrada 86 yaþýnda olduðu ifade edilmektedir.)116, bindiði bu hýrçýn hayvan, üstünden atarak baþý üstüne düþmesine ve vefatýna sebep olmuþtur. Ve þehit düþtüðü o yerde defnedilmiþtir. Hiþam bin Ammar, Ümmü Haram’ýn kabrini gördüðünü
ve Kýbrýs’ýn sahilinde bulunduðunu bildirmektedir.117 Bu yörenin,
Larnaka (Kition) civarý olduðu nakledilmektedir ki bugün Hala
Sultan Tekkesi diye de bilinen yerdir.118 Hüseyin Mehmet Ateþin,
burayý “Ýskele kasabasý yakýnýndaki Tuzla sahillerinde…” þeklinde
açýklar.119
Kýbrýs tarihi üzerine araþtýrmalarýyla tanýnan Ahmet C. Gazioðlu, “Kýbrýs’ta Türkler (1570–1878) 308 Yýllýk Türk Dönemine Yeni
112 Ateþin, a.g.e., s. 44
113 Hüseyin Metin, Kýbrýs Tarihine Toplu Bakýþ, Halkýn Sesi Basýmevi, Lefkoþa, Kýbrýs,
1959, s. 77
114 Algül, Hüseyin; Hala Sultan Ümmü Haram Binti Milhan, Ýstanbul, 1985, s. 13
115 Darkot Besim., Ý.A., VI, 673
116 Ýslâm Âlimleri Ansiklopedisi, II, 62–63
117 Ýbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XI, 64
118 Hüseyin Metin, a.g.e., s. 77
119 Ateþin, a.g.e., s. 42
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Bir Bakýþ”120 isimli kitabýnda Ümmü Haram’ýn þehit olmasý ile ilgili olarak þu bilgileri nakleder:
“Ümmü Haram’ýn, Muaviye komutasýndaki Ýslâm ordularýnýn
649 yýlýnda Larnaka yakýnlarýnda karaya çýktýklarýnda, oradaki Tuz
gölünün kýyýsýnda üzerinde binili olduðu katýrdan düþerek öldüðü
bir Avrupa dergisinde121 bir Türk yazýtýndan çevrilerek yayýnlanan
aþaðýdaki cümlelerden de anlaþýlmaktadýr:
“ Kutsal kadýn (Tanrý ondan razý olsun.) tüm onuruyla katýra
binmiþti. Þimdi nurlu türbesinin bulunduðu yere geldiðinde Cenevizli kâfirlerin saldýrýsýna uðramýþlardý. Bu esnada (Ümmü Haram)
üzerinde binili olduðu hayvandan yere düþerek boynunu kýrmýþ ve
muzaffer ruhunu teslim etmiþtir. Bu güzel kokulu yerde derhâl gömülmüþtür.”122
Ýbn Hacer, Taberî ve Vâkýdî’den naklen, Ümmü Haram’ýn kabrinin yöre halký tarafýndan hatta Müslümanlarýn dýþýnda gayr-i müslimlerce de123 Saliha Kadýnýn Kabri diyerek ziyaret edildiðini hatta
onun ismiyle yaðmur duasýna çýkýldýðýný nakleder.124
Hala Sultan Hazretleri belki en meþhuru olmakla beraber, Kýbrýs’ta bilinen tek þehit sahabî deðildir. Yine Ýskele kasabasýnda türbesi bulunan Türabî Dede de sahabî sultanlardan birisi olarak yâd
edilir. Gerek Hala Sultan gerekse Türabî Dede ve gerekse daha sonraki Müslüman akýnlarýnda þehit düþenlerden bir grup olan Kýrklar,
Kuzey sahillerindeki Hz. Ömer Mescidi125, Kýbrýslý Müslümanlarýn
120 Gazioðlu, Ahmet C., Kýbrýs’ta Türkler (1570-1878) 308 Yýllýk Türk Dönemine Yeni
Bir Bakýþ, Kýbrýs Araþtýrma ve Yayýn Merkezi (CEYREP), Lefkoþa, 2. Baský, Aralýk,
2000
121 Yazarýn alýntý yaptýðýný söz ettiði dergi, kaynakçada þöyle verilmektedir: Journal Of
The Royal Society, Ocak 1897. Larnaka Komiseri C.D. Cobham tarafýndan tercüme
edilip yayýmlanmýþtýr.
122 Gazioðlu, a.g.e., s. 420
123 Zehebî, Siyerü A’lâmü’n-Nübelâ, Thk. Þuayb el-Arnaûd, 3. Bas. Beyrut, 1405/1985,
II, 317
124 Ýbn Hacer,Fethu’l-Bârî, XI, 64
125 Girne’nin 4 km. kadar doðusundaki bir koyun hemen yaný baþýnda bulunan Hz.
Ömer Mescidi ve oradaki yatýrlar, Hz. Muaviye’nin bu ilk seferinde orduya katýlan
Ömer isimli emirlerden birisi ve onun altý erbaþýna aittir.
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sýk sýk ziyaret etme alýþkanlýðýnda olduðu yerler arasýndadýr.126 Yine Girne Daðlarý eteklerindeki Arapköy’ün de isminin, Hz. Muaviye zamanýnda gelip de oraya yerleþmiþ Müslümanlara izafeten Osmanlýlar tarafýndan verildiði, sözle aktarýlan mirasýn bir devamýdýr.127 Bu ilk seferde bir miktar askerin Kýbrýs’ýn Karpas Yarýmadasý’nýn en doðu ucu olan Zafer (Rumlar’ýn Ay Andreyasý) Burnu’na
da çýktýklarý rivayet edilmektedir. Bu sebeple adý geçen mevki, sadece Rumlarýn bir mucizeye dayalý olarak benimsedikleri bir Hristiyan azizinin ziyaretgâhý olarak deðil, ayný zamanda Müslümanlar
arasýnda da kutsal bir yer olarak bilinir ve halk arasýnda Ahmed Bedevî Hazretlerinin128 makamý diye kabul edilip ziyaret edilir.
Gerçekte küçük bir akýn mahiyetinde olan bu sefer sonunda yapýlan antlaþma gereði Kýbrýs halký, o zamana kadar Bizans’a verdiði verginin muadilini bundan böyle Müslümanlara vermekle mükellef tutuldu.129 Kýbrýs halký, Müslümanlara yýllýk 7000 dinar cizye
vermeyi kabul etmiþti.130 Bu sefer sonrasýnda Kýbrýs’a Müslüman
ahali tarafýndan herhangi bir yerleþim olmamýþtýr. “Müslümanlar,
büyük ganimet ve birçok esir ile Suriye ve Mýsýr’a dönmüþlerdi.”131
El-Belâzurî’ye göre, Kýbrýs’a Müslümanlarýn yerleþmesi (33/653654) tarihinde yapýlan ikinci seferle olmuþtur.132
Kýbrýs’ýn fethi sýrasýnda Ebu’d-Derda ile ilgili þöyle bir anekdot
nakledilir:
126 Ateþin, a.g.e., s. 42-43
127 Hasan Fehme, Kýbrýs Rehberi, Lefkoþa, s. 106-107’den naklen, Ateþin, a.g.e., s. 45
128 Ahmed Bedevî (ö. 675/1276): Asýl adý, Ebu’l-Fityân Ahmed bin Ahmed bin Ýbrahim
el-Fâsî et-Tantâvî el-Bedevî. Kuzey Afrika ve Mýsýr’ýn en büyük velisi olarak kabul
edilen mutasavvýf. Bedeviyye tarikatýnýn kurucusudur. (Kara Mustafa, DÝA, II, 4748, “Ahmed Bedevî” mad.)
129 Darkot, Besim., Ý.A., VI, 673, “Kýbrýs” mad.
130 Tecrîd-i Sarih Terc. VIII, 339-340; Ýbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XI, 64; Aynî, Umdetü’lKârî, X, 87; ayrýca bkz. Taberî, Tarih, III, 34; Ýbn Hacer, el-Ýsâbe, IV, 441-442: Ýbn
Abdilberr, el-Ýstîâb fî Ma’rifeti’l-Ashab, -el-Ýsâbe kenarýnda- IV, 443; Târîhu’l-Bahriyyeti’l-Ýslâmiyye, göst. yer.;Ýslâm Alimleri Ansiklopedisi, II, 62-63; S.A., II, 812814; DÝA, XV, 225
131 Hüseyin Metin, a.g.e., s. 77
132 Darkot, Besim., Ý.A., göst. yer
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Abdurrahman bin Cübeyr bin Nüfeyr’in, babasýna ait Kýbrýs’ýn
fethi ile ilgili bir hatýrasýný, Ahmed bin Hanbel þöyle nakleder:
Abdurrahman bin Cübeyr bin Nüfeyr, babasýndan naklen onun
þöyle dediðini anlatýr: “Kýbrýs fethedildiði zaman, herkes ayrýlýp daðýldý. Fakat ben bir köþede kendi baþýna oturmuþ aðlayan Ebu’dDerda’yý gördüm. Bunun üzerine Ebu’d-Derda’ya yaklaþtým ve
kendisine þöyle dedim.”
“Ey Ebu’d-Derda, seni aðlatan sebep nedir? Yüce Allah’ýn Kýbrýs’ýn fethini nasip etmekle Ýslâm’ý ve Müslümanlarý þereflendirdiði ve aziz kýldýðý bir günde sen oturup aðlýyorsun.” Bunun üzerine
Ebu’d-Derda, bana dönüp þöyle dedi:
“Ey Cübeyr! Sana ne oluyor ki Müslümanlarýn bugünkü durumunu göremiyorsun. Yüce Allah onlara izzet, þeref, kuvvet ve hâkimiyet vermiþtir. Bu onlarýn Ýslâmiyet’e ve yüce Allah’ýn emirlerine sýký
sýkýya sarýlmalarý sayesinde olmuþtur. Müslümanlarýn durumuna
bakmýyor musun ki yarýn yüce Allah’ýn emirlerinden uzaklaþmakla
baþlarýna gelecek zillet, alçalma ve belalardan dolayý aðlýyorum.”133
Burada, Kýbrýs’ýn Osmanlýlar döneminde fethedilmesine ve
sonrasýna da kýsaca temas ederek, günümüze gelmek istiyorum.

b) Osmanlýlar Dönemi ve Sonrasýnda Kýbrýs
Osmanlýlar tarafýndan Kýbrýs’ýn fethini gerektiren belli baþlý üç
etkenden söz etmek mümkündür:
1. Politik ve Stratejik Etkenler:
Osmanlý Devleti’nin özellikle Anadolu, Suriye ve Mýsýr topraklarýna hâkim olduðu dönemde, bu ülkelere göre stratejik ve merkezî bir
üs durumunda olan Kýbrýs, Venediklilerin elinde bulunuyordu. Venedikliler görünürde dostça davranmakla birlikte, gerçekte Osmanlý
133 Taberî, Muhammed Ýbn Cerir, Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, Dâru’l-Kütübi’l-Ýlmiyye, Beyrut. 1407 birinci baský, II, 602; ayrýca bkz. Ateþin, Hüseyin Mehmet, Kýbrýs’ta Ýslâmî Kimlik Davasý, Mârifet yayýnlarý, Ýstanbul, s. 41); Muhammed es-Savvaf, Devletler ve Milletlerin Yýkýlýþýnda Günahlarýn Rolü (trc. Ramazan Nazlý), Ýstanbul, Emin yayýn Daðýtým,1987, s. 47-48
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Devleti için çok zararlý bir politika izlemekteydiler. Kýbrýs, Venediklilerin elinde kaldýðý sürece Osmanlý hâkimiyetinin Doðu Akdeniz’deki geçerliliðine gölge düþüyordu.134
“Kýbrýs’ý elinde bulunduran bir devlet, deniz ulaþým yollarýna
hâkim olduðu gibi Doðu Akdeniz ülkelerinden herhangi birine karþý
giriþeceði bir harekâtta da stratejik bir üstünlük saðlayabilir, Akdeniz’i ve Ortadoðu’yu da kontrolü altýnda tutabilirdi
Her çaðda Doðu’ya karþý yapýlan taarruzî bir harekâtta Batýlý ordular, Kýbrýs’ý bir harekât üssü olarak kullanmýþlardýr. Kýbrýs, düþman
elinde bulundukça Osmanlýlarýn Batýya yönelik seferlerinde Türk ordusunun gerisinde her bakýmdan zararlý bir çýbanbaþý gibiydi.”135
2. Ekonomik Etkenler:
Avrupa ile Asya’yý birbirine baðlayan deniz yollarý, Kýbrýs’tan
veya yakýnýndan geçmekteydi. Akdeniz korsanlarý bu yollardan geçen ticaret gemilerini soyarak geçimlerini saðladýklarý gibi çok da
zenginleþiyorlardý. Venedikliler, deniz ticaretinin Türklerin eline
geçmesini engellemek için bin bir hileye baþvuruyorlardý.136
3. Dinî Etkenler:
Müslümanlar, Kýbrýs’ýn fethi amacýyla ardý ardýna 24 sefer yapmýþlardý. Bu seferlerden birinde Peygamberimizin (s.a.s.), süt halasý þehit olmuþ ve buraya gömülmüþtür. Peygamber ailesinden bir
kiþinin mezarýnýn Hristiyan ülkesinde bulunmasý, Osmanlý devlet
düþüncesine aykýrý görülüyordu.
Yavuz Sultan Selim, Mýsýr’ý Memlûklardan aldýktan sonra (1517)
halifelik, Osmanlý Devleti’ne geçmiþti. Mýsýr Memlûklarý, Kýbrýs’ýn
gelirlerini Mekke ve Medine halkýnýn geçimlerine baðlamýþlardý. Mýsýr, Osmanlýlara geçtiðine göre, bu geleneðin Osmanlý Devleti tarafýndan sürdürülmesi dinî bir zorunluluk olarak kabul ediliyordu. Dolayýsýyla Kýbrýs, Hristiyanlarýn elinde daha fazla kalamazdý.
134 Kýbrýs’ýn Fethi, s. 14
135 a.g.e., s. 27
136 a.g.e., s. 15
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Ayrýca Venedik korsanlarý, Osmanlý hacýlarýný deniz yoluyla Mýsýr’a götüren gemilere de sürekli zarar veriyorlar, hac yolculuðunu
engelliyorlardý. Bu durumlar karþýsýnda Kýbrýs sorununun çözümlenmesinin þeriata da baðlanmasý için Þeyhülislâm Ebu’s Suud Efendiden137 Venediklilere savaþ açýlmasýnýn þeriata uygun olduðuna dair
fetva da alýnmýþtý.
Bu fetvanýn hazýrlanmasýnda, adanýn eski bir Ýslâm vilayeti iken
Hristiyanlarýn eline düþtüðü, medrese ve mescitlerin tahrip edildiði, Ýslâm dininin horlandýðý, dünyanýn dört yanýna çirkin davranýþlarýný yaydýklarý göz önünde bulundurulmuþtu. Venediklilerle daha
önce yapýlan antlaþmada bu ilin de bulunmuþ olmasý dolayýsýyla o
ülkeyi Ýslâm ülkesine kattýðý takdirde þeriatýn bunu engelleyeceði,
Ýslâmlarýn padiþahýnýn Hristiyanlarla barýþ yapmasýnýn bütün Müslümanlara yararý olursa þeriata uyduðu olmazsa gerektiðinde antlaþmanýn bozulmasýnýn da þeriata uygun olduðu temel ilke olarak
alýnmýþtý.138
Doðu Akdeniz’deki korsanlýk olaylarý, Türk gemilerinin Kýbrýs
açýklarýndan geçerken uðradýðý saldýrýlar ve çevredeki ülkelerin teker
teker fethedilip Osmanlý ili yapýlmasý karþýsýnda Kýbrýs’ýn taþýdýðý
stratejik önem, daha Kütahya’da vali iken II. Selim’in kafasýnda iyice yer etmiþti. Bu nedenle padiþah olur olmaz Kýbrýs seferini baþlatýp adayý fethetmek ve Doðu Akdeniz’i düþmanýn tehlikeli hareketlerinden temizlemekte kesin kararlý idi.139
II. Selim’in bu kararýnda, Þam Beylerbeyliðinden getirilip Kýbrýs
baþkomutanlýðýna atanan Lala Mustafa Paþa ile Kaptan-ý deryalýða
getirilen ünlü amiral Piyale Paþa da etkili olmuþlardý.140
137 Ebu’s Suud Efendi: (1490-1574) yýllarý arasýnda yaþamýþ, Kanunî Sultan Süleyman’ýn þeyhülislâmlýðýný yapmýþ, hicrî hesapla 30 yýl ilmiye sýnýfýnýn reisliðinde bulunmuþ, devletin idarî, malî ve hukukî yönleriyle ilgili birçok kanunun yapýlmasýnda hizmeti geçmiþ deðerli bir ilim adamýdýr.
138 Kýbrýs’ýn Fethi, s. 17-18
139 Selanikli Mustafa, Tarih-i Selanikî, s. 100’den naklen Gazioðlu, a.g.e., Ankara,
2000, s. 21
140 Gazioðlu, a.g.e., s. 21
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Piyale Paþa komutasýndaki 360 parça gemiden oluþan Osmanlý
donanmasý141 üç kýsým hâlinde birbirinden ayrý olarak Ýstanbul’dan
sevk edilmiþtir. (27 Muharrem 978) 1 Temmuz 1570 Cumartesi günü, önce Limasol’a kýsmî bir çýkartma yapýlmýþ, Leftari Kalesi teslim
olmuþ ve böylece Kýbrýs’a ilk Türk bayraðý çekilmiþtir. Daha sonra
da (29 Muharrem 978) 3 Temmuz 1570’de donanma Larnaka’dan
karaya çýkmýþtýr. Fetih hareketi 1 Temmuz 1570’de baþlamýþ, 1
Aðustos 1571 tarihine kadar tam on üç ay sürmüþtür. Bu tarihten sonra Osmanlý idarî teþkilatýna göre düzenlenen Kýbrýs, Lefkoþa merkez
olmak üzere Kýbrýs Beylerbeyliði hâlinde Ýstanbul’a baðlanmýþ; beylerbeyliðine de Muzaffer Paþa tayin edilmiþtir. Kýbrýs’ýn fethi sýrasýnda toplam 50.000 Türk askeri þehit olmuþtur.142
c) Kýbrýs’a Türk Nüfusunun Yerleþtirilmesi:
Osmanlý idaresi altýnda Kýbrýs’ta, merkezi Lefkoþa olmak üzere
salyane143 ile idare edilen Girne, Baf ve Magosa sancaklarýný içine
alan bir eyalet teþkil edilmiþ ve bu eyaleti kuvvetlendirmek üzere,
Alaiye, Ýçel (Silifke),Tarsus, Sis sancaklarý da bu eyalete baðlanmýþtýr. Adaya ilk tayin edilen Osmanlý Valisi Muzaffer Paþanýn yaptýrmýþ olduðu nüfus sayýmýna göre, 120.000 erkek nüfus bulunduðu
anlaþýldýðýndan her birine bir altýn cizye tahsis edilmiþ idi. Osmanlý
hâkimiyeti Kýbrýs yerli halkýný Venedik devrindeki þiddetli tazyikten
kurtarmýþ, araziye baðlý esareti kaldýrmýþ, Hristiyanlara geniþ bir
mezhep muhtariyeti vermiþtir. Bununla beraber 18. ve 19. asýrlar
içinde Kýbrýs’ta çabuk bastýrýlan birtakým isyan hareketleri de kaydedilmiþtir. Adanýn fethini müteakip, Anadolu’dan buraya hemen
muhacir getirtilip, yerleþtirilmeðe baþlanmýþ idi ki bunlar zamanla
yerlilerden temsil ettikleri unsurlarla beraber, Kýbrýs’ýn bugünkü
141 Deðiþik kaynaklarda farklý ifadeler bulunmakla birlikte Kâtip Çelebi, 360 parçalýk
donanmada yer alan gemileri þöyle sýralamaktadýr: 180 Kadýrga, 10 Mavna, 170
Karamürsel (Tuhfetu’l-Kibar vr. 56’dan naklen, Gazioðlu, a.g.e., s. 35)
142 Alasya,a.g.e., s. 60-62, 80
143 Salyane: Tanzimat’tan evvel bir kýsým memurlarla müstahdemlere senelik olarak
verilen ücret yerine kullanýlan bir tabirdir. (M. Zeki Pakalýn, Osmanlý Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüðü, Ýstanbul, 1983, III, 111)
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enerjik ve anavatana baðlý Türk kolonisinin kökünü teþkil eylemektedir.144 Anadolu’dan Kýbrýs’a yapýlan göç ve bu konuda Padiþah II.
Selim’in 21 Eylül 1572’de yayýnladýðý göç fermaný hakkýnda deðerli araþtýrmacý A. C. Gazioðlu þu bilgileri vermektedir:
1572 yýlýnda adadaki Türk yönetimi bir sayým (tahrir) yaptýrarak
Kýbrýs’ýn nüfusunu, meslek sahiplerini, mal ve mülk durumunu ve
diðer varlýklarýný saptadý. Bu önemli sayým sonunda özellikle Mesarya ile Mazoto bölgelerinde en az 76 köyün tamamýyla boþaltýlmýþ
olduðu ortaya çýktý.
Mesarya, Latin döneminde feodal derebeylerin çiftliklerinin bulunduðu; Mazoto ise zengin, varlýklý Latin ailelerin yaþadýðý bir
bölgeydi.
Bu sayým sonuçlarý, Kýbrýs’ýn ikinci beylerbeyi Sinan Paþa tarafýndan bir raporla birlikte Padiþah II. Selim’e gönderildi. Sinan Paþa,
adaya yerleþim için derhâl insan gönderilmesi gerektiðini belirtmekte ve adanýn savaþ esnasýnda büyük kayýplara uðramakla beraber topraðýnýn tarýma, meyve aðacý ve þeker kamýþý yetiþtirilmesine uygun
olduðunu belirtmekteydi. Bu nedenle köylerde, kasabalarýn etrafýndaki topraðýn iþlenip geliþtirilmesi için derhâl gerekli önlemlerin
alýnmasý gerektiði vurgulanmaktaydý. Sayým sonucu ortaya çýkan nüfus durumu ve Sinan Paþanýn baþvurusu, Ýstanbul’da deðerlendirilerek padiþaha arz edilmiþti. Adanýn insan gereksinimini gören Padiþah
II. Selim, 21 Eylül 1572 tarihli bir fermanla, Kýbrýs’a yerleþim maksadýyla Anadolu’dan insan gönderilmesini emretti.
21 Eylül 1572 tarihli göç emri, Osmanlý Devleti’nin yeni fethedilen ve gereksinim duyulan ülkeler için uyguladýðý ve “sürgün” adýyla tarihe geçen zorunlu göç geleneðine uygun olarak verilmiþti. Kýbrýs için de böyle bir sürgün emri verilmiþ olmasý ve birçok ailenin
özellikle Anadolu’nun güney illerinden adaya gönderilmesi Padiþah
II. Selim ve hükümetinin, adanýn uzun savaþlar sonucu azalan nüfusunu yeniden gereken düzeye çýkarmak, sarsýlan, zarar gören ve bozulan ekonomisini canlandýrmak, yaþamý yeniden harekete geçirmek
144 Darkot, Besim, Ý.A., VI, 675
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amacýna yönelikti. Nitekim, bu sürgün fermaný adanýn gereksinim
duyduðu çeþitli mesleklerden insanýn seçilip gönderilmesini ve oraya yerleþtirilmesini öngörmekteydi; bunlar arasýnda þu meslekler sayýlýyordu: Ayakkabýcý, terzi, ipek boyacýsý, imalatçý, semerci, nalbant,
dülger, yapýcý ustasý, debbað, taþ kesicisi, kuyucu vb.
Fermana göre, bu tür mesleklere sahip olan her on aileden biri,
listesi saptanan Anadolu kasaba ve köylerinden derlenecek, bunlarýn
tüm mal varlýðý ve eþyalarý açýk arttýrma ile satýlýp parasý kendilerine
verilecekti. Yine fermandaki hükümler çerçevesinde adaya gönderilenlerin adlarý ve kimliklerinin kayýt defterine iþlenmesi, bu defterin
bir suretinin padiþahýn katýna diðer suretinin Kýbrýs Beylerbeyine
gönderilmesi, üçüncü kopyasýnýn da Kýbrýs’taki mahkeme (þeriyye
mahkemesi) arþivinde saklanmasý öngörülmekteydi.145 Bu hükmün
birer sureti Karaman, Ýçel, Bozok (Yozgat), Alaiye (Alanya), Teke,
Manavgat kadýlarýna verildi.146
Ayný müellif, Anadolu’dan Kýbrýs’a 1572 yýlýnda göç eden ailelerin sayýsýnýn, Cengiz Orhunlu’nun “Mevkûfat Defteri” verilerine dayanarak yaptýðý tespite göre 1689 olduðunu belirtir.147 Adaya göç olayý sonraki yýllarda da devam etmiþtir. 17. yüzyýlýn sonuna kadar Kýbrýs’a devlet eliyle gönderilip yerleþtirilenlerin sayýsýnýn 30.000 kadar
olduðu tahmin edilmektedir.148
Kýbrýs’ýn fethini takiben, ada yeni bir mülkî yapýya kavuþturuldu. Ýdare merkezi Lefkoþa olmak üzere Kýbrýs 16 kazaya ayrýlmýþtý.
Bu 16 kaza þunlardý; Tuzla, Limasol, Piskobu, Gilan, Evdim, Magosa, Karpas, Dað, Deðirmenlik, Baf, Kukla, Hirsofu, Lefke, Morfo,
Mesarya ve Girne. Bu kazalar daha sonra nahiyelere, nahiyeler de
karyelere (köy) ayrýlmýþtýr.149
145
146
147
148
149

Gazioðlu, a.g.e., s. 100-101
Gazioðlu, a.g.e., s. 103
Gazioðlu, a.g.e., s. 107
Bedevî, s. 125’ten naklen Gazioðlu, a.g.e., s. 109
Alasya, Halil Fikret, a.g.e., s. 73; Çay, Abdülhaluk, Kýbrýs’ta Kanlý Noel-1963
Türk Kültürünü Araþtýrma Ens. Yay, 93, seri 1, sayý; a. 13, s. 11
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308 yýllýk Türk idaresi döneminde (1570-1878) Kýbrýs Rumlarý
varlýklarýný koruyabildikleri gibi ekonomik, kültürel ve hatta siyasî
bakýmdan da geliþme imkâný bulabilmiþlerdir, öyle ki Kýbrýs, Ýngiliz
idaresine geçici olarak terk edildiðinde adanýn genel nüfusunun 2/3’ü
Ortodoks Hristiyan olduðu gibi adanýn en zengin kesimini yine bunlar oluþturmaktaydý.150
d) Kýbrýs’ta Eðitim-Öðretim Faaliyeti:
Osmanlý Devleti, Kýbrýs’ta hüküm sahibi olduktan sonra, Müslüman toplumun eðitim ve öðretimi ile ilgili olarak aynen diðer eyaletlerde uyguladýðý sistemi uygulamýþtýr. Eðitim müesseseleri devletin
müdahalesi dýþýnda toplumun kendisi tarafýndan þahsî gayretle veya
vakýflar yoluyla yürütülmüþtür. Kýbrýs’taki medreseler bulunduðu
yer ve kuruluþ tarihi itibariyle þöyledir:
1573 Lefkoþa / Büyük Medrese
1578 Lefkoþa / Küçük Medrese
1580 Lefkoþa / Pir Paþa Medresesi
1688 Baf

/ Baf Medresesi

1718 Lefkoþa / Hamidiye (Arab Ahmed) Medresesi
1748 Lefkoþa / Sarayönü Medresesi
1816 Lefkoþa / Ýskele Medresesi
1826 Magosa / Kutup Osman Medresesi
1827 Lefkoþa / Laleli Medresesi
1829 Leymosun Medresesi - Köprülü
1875 Peristerona Medresesi
Ýçlerinden sadece Büyük Medrese, 1939-1940 senesine kadar
yaþatýlabilmiþtir.

150 Çay, Abdülhaluk, a.g.e., göst. yer.
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Ayrýca,
Lefkoþa’da Ömerye Camii Müderrisliði
Baf Kasabasýnda Cami-i Kebir Müderrisliði
Lefkoþa’da Bayraktar Camii Müderrisliði
Lefkoþa’da Ayasofya Camii Müderrisliði
Lefkoþa’da Haydarpaþa Camii Müderrisliði
Magosa’da Kutup Osman Camii Müderrisliði
Bu kurumlar medrese dýþýnda eðitim-öðretim hizmetleri veren
yerlerdi. Bütün bunlarýn dýþýnda bilhassa kýz çocuklarýna hizmet amacýyla tesis edilmiþ ve molla hanýmlarýn yürüttüðü Kur’an okullarý da
bulunmakta idi.151

e) Kýbrýs’ta Bazý Manevi ve Kültürel Deðerler
Kýbrýs, 1570 yýlýnda Osmanlý Türkleri tarafýndan fethedilmiþ ve
308 yýl Türk hâkimiyeti altýnda kalmýþtýr. Kýbrýs’ta Türklerin iskânýndan bu yana Türk kültürü kesintisiz var olmuþtur. Bu dönemde kýymetli mimarî eserler inþa edilmiþ ve bu yapýlar, Türk kültürünün
inkâr edilemez tarihî kanýtlarý olmuþtur.
Osmanlýlar, Kýbrýs’a yerleþir yerleþmez ilk önce dinî vecibelerini
karþýlayabilecek þekilde bazý kilise ve katedrallere Ýslâmlýðýn gerekleri olan minare, minber ve mihrap gibi unsurlarý ekleyerek onlarý camiye çevirmiþler. Sonralarý Osmanlý tarzýna uygun olarak yeni camiler, hanlar, hamamlar, çeþmeler yaptýrmýþlardý.
Kýbrýs’ýn kuzeyinde ve güneyinde bulunan tarihî eserler, Kýbrýs’ýn zengin tarihinin günümüze kalan miraslarýdýr. Bu mirasýn korunmasý aslýnda tarihin korunmasý demektir, çünkü nerede olursa olsun bunlar insanlýðýn kültürel miraslarýdýr.

151 Ateþin, a.g.e., s. 72-73
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f) Kýbrýs’ta Türkler Tarafýndan Ýnþa Edilmiþ
Bazý Tarihî Yapýlar:
1. Camiler
Yenicami, Ýplik Pazarý Camisi (1826, Muhammed Sýddýk Bey tarafýndan yaptýrýldý.), Turunçlu Camisi (1825, Seyit Mehmet Aða tarafýndan yaptýrýldý.), Arabahmet Camisi (1845, Arabahmet Paþa tarafýndan yaptýrýldý.), Sarayönü Camisi (1903), Bayraktar Camisi (1820,
Abdullah Paþa tarafýndan yaptýrýldý.), Laleli Camisi (1825), Minareliköy Camisi, Piri Paþa Camisi (19. yy, Lefke), Lefke Orta Camisi
(1904), Lefke Aþaðý Camisi, Peristerona Köyü Camisi (18. yy), Ziya
Paþa Camisi (1839, Ziya Paþa tarafýndan yaptýrýldý.), Mehmetçik Köyü Camisi (1862), Sazlýköy Camisi, Aða Cafer Paþa Camisi (1580 yýlýnda Cafer Paþa tarafýndan yaptýrýldý.), Yazýcýzade Camisi (20. yy
baþý), Seyit Mehmet Aða Camisi (17. yy), Hacý Ömer Camisi (1870),
Mehmet Bey Camisi, Ozanköy Camisi (1799, Mesut Bey tarafýndan
yaptýrýldý.), Seyit Ahmet Aða Camisi (1836, Ahmet Aða tarafýndan
yaptýrýldý.), Cami-i Kebir (1748, Ahmet Aða tarafýndan yaptýrýldý.),
Cami-i Kebir (1837, Seyit Elhac Mehmet Aða tarafýndan yaptýrýldý.),
Ulu Cami (1830, Mestan Aða tarafýndan yaptýrýldý.), Cami-i Cedit
(1825, Köprülü Ýbrahim Aða tarafýndan yaptýrýldý.), Arnavut Camisi
(Gazi Paþa Vakfý tarafýndan saðlanan fon ile yapýldý.), Yalova Camisi, Musalla Tepesi Camisi.
2. Mescitler
Kanlý Mescit (1910, Lefkoþa), Akkavuk Mescidi (1902, Lefkoþa),
Tabakhane Mescidi (Lefkoþa), Akkule Mescidi (1618, Gazimaðosa),
Hasan Aða Mescidi (1901, Limasol)
3. Tekkeler
Mevlevî Tekkesi, Aziziye Tekkesi, Kýrklar Tekkesi, Kutup Osman Tekkesi, Hala Sultan Tekkesi, Zuhurî Tekkesi, Hasan Aða Tekkesi (1901, Limasol)
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4. Hanlar
Büyük Han, Kumarcýlar Haný
5. Hamamlar
Büyük Hamamlar, Korkut Hamamý, Ömerge Hamamý, Cafer Paþa Hamamý, Kýzýl Hamam, Kertikli Hamamý, Hamam-ý Cedit, Mehmet Bey Ebubekir Hamamý, Hasan Aða Hamamý
6. Kütüphane ve Medreseler
Sultan Mahmut Kütüphanesi, Peristerona Köyü Medresesi, Maðosa Medrese Binasý
7. Konutlar ve Diðer Yapýlar
Kemerli Evler, Derviþ Paþa Konaðý, Küçük Mehmet Binalarý, Liman Ýdare Binasý
8. Zindan ve Kaleler
Namýk Kemal Zindaný, Larnaka Kalesi, Baf Kalesi
9. Su Kemerleri
Arif Paþa Su Kemerleri, Ebubekir Paþa Su Kemerleri
10. Çeþmeler
Zehri Çeþme, Atatürk Meydan Çeþmesi, Mevlevî Tekke Sokaðý
Çeþmesi, Laleli Çeþmesi, Fuzuli Sokaðý Çeþmesi, Büyük Medrese
Çeþmesi, Küçük Medrese Çeþmesi, Kuru Çeþme, Selimiye Çeþmesi, Dükkânlar Önü Çeþmesi, Cafer Paþa Çeþmesi, Hasan Kavizade
Hüseyin Efendi Çeþmesi, Esseyit Emin Efendi Çeþmesi, Girne Kalesi Arkasý Çeþmesi, Cami-i Kebir Çeþmesi, Hacý Hamit Bey Vakýf
Çeþmesi, Osmanlý Çeþmesi, Gazi Paþa Çeþmesi
Yukarýda küçük bir listesini verdiðimiz bu manevi mirastan bazýlarý hakkýnda daha geniþ bilgi vermek istiyoruz.
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1. Hala Sultan Türbesi:
Ümmü Haram binti Milhan’ýn kabri, Larnaka þehrinin Tuzgölü
kýyýsýndadýr. Osmanlýlar, Kýbrýs’ý 1570’de fethedince, Hala Sultan’ýn kabrini imar etmiþler ve Hala Sultan diyerek kabri üzerine
Þeyh Hasan Efendi tarafýndan türbe inþa edilmiþtir. Türbenin çevresinde, 1795’de Kýbrýs Muhassýlý152 Silahdar Kaptanbaþý Mustafa
Aða tarafýndan þadýrvan, 1797’de tekke, 1816’da Kýbrýs Muhassýlý
Mehmed Emin Efendi tarafýndan cami yaptýrýlmak suretiyle küçük
bir külliye teþekkül etmiþtir.153
Hala Sultan Türbesi, Ýstanbul’daki Eyüp Sultan Türbesi gibi,
Kýbrýs’taki Ýslâm varlýðýnýn en eski izini teþkil etmesi, ayrýca Hz.
Peygamber’in bir yakýnýna ait olmasý sebebiyle Kýbrýs’ýn fethinden
itibaren adada yaþayan Müslüman Türklerin en önemli ziyaretgâhý
olmuþtur. I. Dünya Savaþý’na kadar buradan geçen Osmanlý gemilerince top atýþý ile selamlanan türbe, padiþahlar ve devlet ricali tarafýndan sunulan kýymetli hediyelerle donatýlmýþtýr.154 Bu hürmet
sahabeye yapýlan tazimin de ötesinde, zaman içerisinde Hala Sultan Hazretlerinin Osmanlý donanmasýnýn piri oluveriþinden kaynaklanmakta idi.155
1959 yýlýnda onarým geçiren ve Kýbrýs Evkaf Dairesince içine
bir kütüphane tesis edilen tekke, 1963’te Rumlar tarafýndan tahrip
edilmiþ ve bir süre askerî karargâh olarak kullanýlmýþtýr.156
Hala Sultan Türbesi’nin, Türkler arasýndaki deðerini anlatan, kendisi de Kýbrýslý olan- Hüseyin Mehmet Ateþin, “Kýbrýs’ta Ýslâmî
Kimlik Davasý” isimli eserinde þu bilgileri vermektedir:
Kýbrýslýlar özellikle Kurban bayramýnýn üçüncü günü ve “Namaz” dedikleri Regaip kandilinde Hala Sultan’ý topluca ziyaret etmekteydiler. Bu ziyaret bir nevi ailevî kýr yemeði havasýnda yapýlýr,
152 Muhassýl: Devlete ait vergi ve resimleri tahsil ile mükellef olan memurlar hakkýnda
kullanýlan bir tabirdir. (Pakalýn, M.Z., a.g.e, II, 569)
153 M. Baha Tanman, DÝA, “Hala Sultan Tekkesi” mad., XV, 225
154 göst. yer.
155 Ateþin, a.g.e.,s. 43
156 DÝA, a.g.m., XV, 225
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bu arada yol üzerindeki “Kýrklar” denen Müslüman akýnlarýnda þehit
düþmüþ kýrk þühedanýn kabirlerine de uðranýrdý. Hala Sultan Tekkesi’nin mutfaklarýnda zengin vakýf gelirlerinden karþýlanmak üzere
yemek piþirilip misafirlere daðýtýlýrdý. Yaþlýlar arasýnda Hala Sultan
Türbesi’ni yedi yýl namaz günü devamlý ziyaretin yarým hac sevabýna eþit olduðu inancý hâkimdi. Ziyaretçiler arasýnda bu inançla yedinci ziyaretinde beyaz çarþaflara bürünmüþ hanýmlara rastlanýrdý.”157
“Hala Sultan Türbesi’ni 1990 yýlýnda gidip gezenler, buranýn
hâlen dinî bayramlarda Güney Kýbrýs’ta yaþayan bazý Müslümanlar
tarafýndan ziyaret edildiðini fakat gerek tekkenin gerekse çevresiyle, bahçesinin bakýmsýz olduðunu belirtmiþlerdir.”158
Donanmamýza pirlik eden Hala Sultan, bugün yabancý bir idarenin kontrolünde, sýradan turistik bir eser kimliðine indirgenmiþ bulunmaktadýr. Yarým býrakýlmýþ son fetih teþebbüsünün acý bir niþanesi olarak da güney sahillerindeki kabrinde esir ve mahzun hâldedir.159
Hala Sultan Türbesi, diðer Ýslâm ülkelerince de kutsal bir yer
sayýlmaktadýr. Gerek Türk gerekse Ýngiliz döneminde dýþ ülkelerden de buraya ziyarete gelenler vardý. Hala Sultan Türbesi’nin kutsallýðý nedeniyle, Hicaz Kralý Hüseyin’in annesi 1930 yýlýnda öldüðünde buraya gömülmüþtür.”160
Kýbrýslý Þair Hilmi Efendinin, Hala Sultan Türbesi ile ilgili olarak
düþürdüðü tarih þöyledir:
Geldik tebrik ederek söyledi Rýdvan tarih
Reþki Adnoldu bu kez Daire-i Ümmü Haram (Hicrî 1212/1797)
(Bu tarihin þairin ziyaret sýrasýnda düþürmüþ olmasý muhtemeldir.)
1845’de Hala Sultan Türbesi’nin hizmetkârlarýndan Þeyh Mehmet Þemsi, türbenin duvarýna Ümmü Haram’a mahsus bir tuðra çizmiþ ve altýna þu satýrlarý yazmýþtýr:
157
158
159
160

Ateþin, a.g.e., s. 42 (dipnot bilgisi)
Ateþin, a.g.e., s. 43
Ateþin, a.g.e., s. 43
Gazioðlu, a.g.e., s. 421
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“Tuðranýn ressamý bu kutsal yerde naçizane af dileðinde bulunmaya gelmiþ, aciz kullardan Þeyh Mehmet Þemsi olup Ümmü Haram’ýn huzurunda ona hizmet edenlerden biridir.”
Tuðranýn yaný baþýnda ayný þeyh tarafýndan yazýlmýþ bir selamlama formülü vardýr. Prof. Süheyl Ünver’e göre bu formülün okunuþu
þöyledir:
“Ya Hazreti Ümmü Haram binti Milhan radiyallahu anha.”161
2. Bayraktar Camii ve Türbesi:
Kýbrýs’ýn fethi esnasýnda baþkent Lefkoþa’nýn alýnmasý, surlarýn
aþýlmasýna baðlýydý. Bu nedenle Lefkoþa’yý çevreleyen surlar önünde ve özellikle bu sur çemberinin doðu ve güney bölgelerinde çok
çetin savaþlar oldu. Sonuçta 9 Eylül 1570 Cuma günü surlara týrmanan Türk askerlerinin bayraktarý, Kostanza Burcu’na elindeki sancaðý dikmeyi baþardý. Fakat ayný anda Venedikli bir düþman tarafýndan, bayraðý diktiði yerde þehit edildi. Þehir fethedildikten sonra
Bayraktar’ýn cesedi bulunmuþ, þehit düþtüðü yere gömülmüþtür. Daha sonralarý ise ayný yerde, onun mezarýný içine alacak þekilde 1754
yýlýnda Vali Hasan Sadýk Aða tarafýndan bir türbe ve cami inþa edilmiþ, adýna da Bayraktar Camisi denilmiþtir.
Bayraktar Camii, adadaki Türk halký tarafýndan, Larnaka’daki
Hala Sultan Türbesi’nden sonra en çok ziyaret edilen yerlerden biri
olmuþtur. Kýbrýs’ta Rumlarýn Türklere saldýrdýðý ve Bayraktar Camisini de yaðma ettikleri 1960’lý yýllara kadar, adanýn her tarafýndan
gelen birçok Türk, Bayraktar’ýn türbesini de ziyaret edip, bu kahraman Türk askerinin huzurunda saygýyla eðilmekte, ona Fatiha okuyup tüm þehitlerimiz için dua etmekteydi. 1940 ve 1950’li yýllarda
Lefkoþa’daki Türk ilk ve orta dereceli okullarýn, her cuma bir grup
öðretmen ve öðrenci ile Bayraktar’a ziyarette bulunduklarý bilinmektedir. Böylece Bayraktar Camii ve türbesi uzun yýllar Kýbrýs
Türk halkýnýn iman ve inanç dünyasýnýn, gurur ve heyecanýnýn tazelendiði, yenilendiði bir ziyaret yeri olarak varlýðýný sürdürmüþtür.
161 Gazioðlu, a.g.e., s. 422
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Ne yazýk ki 1963 Rum saldýrýlarýndan sonra Kýbrýslý Türklerin gözünde dinî ve millî kýymeti çok yüksek olan bu tarihî eser, ikiye bölünen Lefkoþa’nýn Rum kesiminde kalmýþtýr.
Önce önündeki meydanýn adý deðiþtirilen Bayraktar Camii ve türbesi, 8-10 yýl sonra da birkaç kez Rum saldýrýlarýna uðramýþ, içindeki
kutsal eþya ve tarihî eserler de yaðma edilmiþtir. Bunlar arasýnda, Bayraktar’ýn þehit edildiðinde elinde taþýdýðý sancak cami içindeki türbenin
bulunduðu bölümde yýllarca muhafaza edilmiþken, 1960’lardaki Rum
saldýrýlarý sonrasýnda, caminin diðer eþyalarýyla birlikte bu sancaðýn da
izi bulunamamýþtýr. 1974’de daha da tahrip edilen cami, 1990 yýlýnda
Rum yönetimince, bu ayýbý gizlemek ve yabancýlarýn gözü önündeki bu
tarihî yapýyý harap etmiþ ve harap durumda býrakmýþ olmanýn suçunu
örtbas etmek için alelacele ve geliþigüzel bir onarýmdan geçirilmiþtir.
Bayraktar Türbesi’nin üzerindeki kitabe, hicrî 1170 tarihini taþýmakta olup þu satýrlarý içermektedir:
Hazreti Vali-i Kýbrýs Hasan Aðay-ý Þefik
Kýldý hayrata muvaffak âný Barî her bâr
Mescid ve türbe ve hasaneler edüp bina
Eyledi validesin ruhun iysar
Fatiha ihsan ede arif, okuyan tarihin
Ki oldu mamur becâ dairesi Bayraktar162
3. Mevlevî Tekkesi:
Kýbrýs’ta Mevlevî Tekkesi’nin kuruluþu, kendisi de bir Mevlevî
olduðu bilinen Lala Mustafa Paþaya atfedilir. (1002/1593)163 Lefkoþa’da Mevlevî tarikatýnýn kutsal bir yeri olarak yüzlerce yýl ayin
ve ibadet merkezi olarak kullanýlmýþ, 1963 yýlýnda müzeye dönüþtürülmüþtür. Bu tekke, Emine Sultan’ýn baðýþladýðý arazi üzerinde,
17. yüzyýl baþlarýnda inþa edilmiþtir. Lefkoþa’daki Girne kapýsý yanýnda Atatürk Meydanýna doðru giden cadde üzerinde bulunan tek
katlý, kubbelerle örtülü kýsmý taþtan yapýlmýþ olan bu tarihî bina162 Gazioðlu, a.g.e., s. 403-405 (özetle); Alasya, H.F., a.g.e., s. 186
163 Ateþin, a.g.e., s. 74
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nýn, özellikle burada düzenlenen Mevlevî ayinleri nedeniyle yüzlerce yýl hayli ilgi topladýðý bilinmektedir. Mevlevî derviþlerinin,
bu tekkenin semahanesinde, yýlýn belirli günlerinde düzenledikleri geleneksel zikir ibadetleri, 1950’li yýllarýn baþlarýna kadar devam etmiþtir.
1963 yýlýndan itibaren, Lefkoþa Etnografya Müzesi olarak kullanýlan Mevlevî Tekkesi’nde Osmanlý mezar taþlarý, Türk döneminin
tarihine ýþýk tutan þeriyye sicilleri, Mevlevî derviþlerinin giysileri,
müzik aletleri, yine Türk dönemine ait fermanlar, beratlar, halýlar ve
Lala Mustafa Paþanýn Bayraktar Camii’ndeki Kur’an-ý Kerim’i ile
daha baþka etnografik deðeri olan eserler sergilenmektedir.164
4. Kutup Osman Efendi Tekkesi:
Magosa’da Akkule kapýsý karþýsýndaki eski Türk mezarlýðýnýn güneye doðru uzanan bölümünde ve bugünkü Namýk kemal Lisesinin
bahçesi içinde kalan bir ziyaret yeridir.
Kutup Osman Fazlullah Efendi, Bulgaristan’ýn Þumnu kasabasýnda doðmuþ, 17 yaþýnda ilim öðrenmek maksadýyla Edirne’ye,
oradan da Ýstanbul’a giderek Zakirzade Þeyh Abdullah Efendiden
özel dersler almýþ, Padiþah IV. Mehmed zamanýnda sarayda vaizlik
ve imamlýk yapmýþ bir din adamýdýr. Halvetiye tarikatý mensuplarýndandýr. 1690 yýlýnda Magosa’ya sürgün edilmiþ ve bir yýl sonra da
Magosa’da vefat etmiþtir. Kutup Osman’la ilgili olarak Lefkoþa
Mevlevî Tekkesi derviþlerinden Hafýz Seyyid Feyzullah Dedenin
yazdýðý ahþap türbe yazýtýnda bu bilgilere yer verilmektedir. Bu yazýt, hâlen Magosa’da limanýn giriþ kýsmýndaki Canbulat Paþa Müzesi’nde bulunmaktadýr.165
Kutup Osman Efendinin türbesi ve yanýndaki cami 1824 senesinde, kendisi de Halvetî olan Kýbrýs Muhassýlý Seyyid Mehmet
Aða tarafýndan, yaptýrýlarak ebedîleþtirilmiþtir. Kutup Osman vefat
ettiði zaman müridi Ýsmail Hakký þu mersiyeyi yazmýþtýr:
164 Gazioðlu, a.g.e., s. 416-417
165 Gazioðlu, a.g.e., s. 415; Alasya, H.F., a.g.e., s. 204-205
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Bülbül-ü hoþ lehçe-i gülzar-ý mana yani þeyh
Bulmadý âhar bu fânide bekadan rayiha
Kudsiyan-ý pak-dîl hakký el açup dediler
Ruhu pakiçün azizin okuyalým fatiha166
5. Ömerge / Ömeriye Camii:
Bu yapý, 1571’de camiye çevrilen Augustion Kilisesi’dir.167 Rivayete göre, Hz. Muaviye’nin Kýbrýs’ý Ýslâm’a kazandýrdýðý seferde
Lefkoþa’ya geldiði vakit bu mekânda namaz kýldýðý ve mescit olarak
bir yer yaptýrdýðý söylenir. Cami bilahare bu mescidin yeri üzerine
yapýlmýþ olsa gerek. Nitekim Lala Mustafa Paþanýn Ömerye vakfiyesinin baþýnda kendi nefsi için, Ebu Süfyan oðlu Muaviye’nin namaz kýldýðý kiliseyi de mescit ve mabet yaptýðýný kaydeder. 1963’ten
öncesinde bilhassa Müslüman hanýmlarýn sýk sýk ziyaretlerde bulunup haftalýk zikir meclisleri tertip ettikleri iki þerefeli bir camidir.168
6. Kýrklar Tekkesi:
Lefkoþa’nýn on kilometre kadar doðusunda, Timbo köyü yakýnlarýndaki Kýrklar Tekkesi, bir mescit ve kýrk derviþin mezarlarý ile tekke odalarýndan oluþmaktadýr. Mescidin 1816 yýlýnda yapýldýðý bilinmektedir. Bugün tamamen harap durumdadýr. Bu tekke, Nakþibendî
tarikatýna ait bir ziyaret yeri idi ve bu tarikata baðlý, þeyhler ve derviþler tarafýndan yönetilmekteydi. Kýrklar Tekkesi, son olarak 1960’lý
yýllarda tamamen yýkýlýncaya kadar uzun yýllar hem Müslüman hem
de Hristiyan halkýn teveccüh gösterdiði bir ziyaret yeri olmuþtur.
Kýbrýs’taki türbelere ilgi duyan ve adada görevli olduðu yýllarda
bu yerleri ziyaret ederek incelemiþ bulunan Sir Harry Luke, kitabýnda Kýrklar Tekkesi hakkýnda da gözlem ve incelemelerine dayalý bilgilere yer vermiþtir. Luke, uzun bir süreden beri Kýrklar Tekkesi’nin
her iki dine mensup Kýbrýslýlarca kutsal bir yer olarak kabul ve dinî
günlerde her iki toplumca da ziyaret edildiðini yazmaktadýr.169
166
167
168
169

Alasya, H.F., a.g.e., göst. yer.
Alasya, H.F.., a.g.e., s. 195
Ateþin, a.g.e., s. 78
Luke, Sir Harry, Cyprus- A Portrait And Appreciation (London, 1957) s. 142’den
naklen Gazioðlu, a.g.e.,s. 414
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7. Lala Mustafa Paþa Camii:
Eski St. Nicholas Kilisesi’dir. 14. yüzyýlýn ilk yýllarýnda inþa edilmiþtir. Lusignan krallarý bunun içinde Kudüs krallýðý tacýný giymiþlerdi. Ayasofya’nýn içinde Lusignan Kralý II. James ve oðlu III. James
gömülüdür.
Magosa metropoliti olan Guy d’lbeline 1298’de bu yapýyý inþa
ettirmek için para toplamýþtý ve 1312’de ikmal edilmiþtir. 1571’de
Sinan Paþa bunu camiye tahvil ettirmiþtir.170
8. Selimiye Camii:
1217–1249 tarihleri arasýnda Baþkiskopos Estorge de Montaýgu
tarafýndan yaptýrýlmaya baþlanmýþtýr. 1248’de Haçlý seferlerine iþtirak eden Fransa Kralý Luis tarafýndan inþaat devam ettirilmiþtir.
1319’da Baþpiskopos Giovanni Del Conte da yine devam etmiþ, 5
Kasým 1326’da inþaat tamamlanmýþtýr. Avluya bakan kapýlar ve sütunlar çok güzel ve zengin bir þekilde süslenmiþtir. Gotik mimarîsinin güzel bir eseridir. Fakat 1373 Ceneviz iþgali bu serveti yaðmaya
uðratmýþtýr. 1491 ile 1547’de meydana gelen zelzeleler, Ayasofya’yý
o kadar harap bir hâle getirmiþ ki artýk burada ibadet edilemiyordu.
Lakin Türklerin 1570’de þehrin kapýlarýna geldikleri zaman, Baf
Metropoliti Franceso Contraini halký müdafaa etmek için son vaaz ve
ayinini yapmýþtý. 9 Eylül 1570’de Lefkoþa fethedilmiþ ve St. Sofia
Kilisesi, Ayasofya Camii’ne çevrilerek iki minare, minber ve mihrap
ilave edilerek tamir edilmiþtir. Þimdiki adý Selimiye’dir.
Doðudaki kapýda Sultan Abdülaziz’in tuðrasý ile þu kitabe vardýr:
O hakan-ý cihan Abdülazizi
Ýmamu’l-müslimîn etmiþtir Allah
Diyanette kemalât ve hünerde
Selâtinin güzindir agâh
Serîr-i saltanat görmedi asla
Bu rütbe hayra sâî bir þehinþah
Serapa milkini etmekte mamur
170 Alasya, a.g.e., s. 205
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Ezan cümle delili bu namazgâh
Bütün ervah-ý ecdâd-ý izamý
Bu hayrat ile de olursa þad her gâh
Cemaatle bir Camii müslimîni
Dua-ý hayra mecbur etti Allah
Nazif Paþa kulu da bitteviye
Çalýþtý hizmeti tamire beþ mah
Hitamýn edince Hak müyesser
Ana þu beyti tarih oldu dillah
Ayasofya denilen Camii
Mücedded gibi imar eyledi þah
(1292 h.)171
9. Canbulat Türbesi:
Osmanlýlarýn Gazimaðosa’yý fethi sýrasýnda þiddetli çarpýþmalarýn olduðu sýrada savaþýrken, bir kýlýç darbesi ile baþý kesilmiþ ve
halk arasýnda baþýný kolunun altýna alarak çarpýþmaya devam ettiði
þeklinde bir efsane yayýlan Canbulat’ýn þehit düþtüðü yerde þu anda türbesi bulunmakla birlikte etnografik ve arkeolojik eserler de
sergilenmektedir.172
10. Hazreti Ömer Türbesi:
Kýbrýs’ta Müslümanlar tarafýndan sýkça ziyaret edilen bir türbe
vardýr ki o da Hz. Ömer Türbesi ve Mescidi olarak bilinen yerdir.
Girne’nin 6 km. doðusunda ve deniz kenarýnda kayalýk ve çýplak bir
araziye inþa edilmiþ sessiz ve sakin bir yerdir. Hz. Peygamber’in
(s.a.s.) sahabîsi ikinci halife Hz. Ömer bin Hattab ile sadece isim
benzerliði olan bu türbe, rivayete göre milattan sonra 7. yüzyýlda Muaviye’nin ordusunun Girne sahiline yaptýklarý akýnlar sýrasýnda, Ömer
isminde bir deniz komutanýnýn ve altý arkadaþýnýn þehit düþtükleri ve

171 Alasya, H.F., a.g.e., 197-199 (Bizim 6 Haziran 2001 tarihinde yaptýðýmýz ziyarette
caminin bir bölümünde namaz kýlýnmakla birlikte yine bir tamir çalýþmasý yapýlýyordu. A.Ç.)
172 http://www.trncpio.net/turkce/dosyalar/Kibristaki%20turk%20eserleri.htm
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orada bir maðaraya gömüldükleri yerdir. Daha sonra burasý bir ziyaretgâh olarak kabul edilmiþtir. 1974 Barýþ Harekâtýndan sonra Hala
Sultan Türbesi, Güney Kýbrýs’ta kalýp Müslümanlar tarafýndan ziyaret
edilemeyince Hz. Ömer Türbesi olarak bilinen bu türbe sýkça ziyaret
edilir olmuþtur.
11. Arap Ahmet Camisi:
Lefkoþa’nýn tarihî özelliðini koruyabilmiþ tek bölgesi olan Arap
Ahmet Mahallesi’nde yer alýr. Cami, tarihî güzelliklerin fazla olduðu
bölgeye hâkim durumdadýr. Fetihte bulunan ve Kýbrýs’ta valilik yapmýþ olan Arap Ahmet Paþa tarafýndan 17. yüzyýl baþlarýnda yaptýrýlmýþtýr. Bahçesinde dönemin bazý önemli kiþilerine ait mezarlar bulunur.
12. Büyük Han:
Lefkoþa Suriçi’nin eskiyi yaþatan havasý içerisinde muhteþem bir
yapýdýr. 1572’de Kýbrýs’ýn ilk beylerbeyi Muzaffer Paþa tarafýndan
yaptýrýlmýþ. Lefkoþa’nýn en önemli Türk devri yapýtlarýndan olup, adada inþa edilen ilk Türk mimarî eseridir. Yapý, Ýngilizler tarafýndan
1878’den 1893 yýlýna kadar hapishane olarak kullanýlmýþtýr. Büyük
Han, restorasyonunun tamamlanmasýnýn ardýndan 2002 yýlýnda bu
kez kültür sanat merkezi olarak halkýn hizmetine sunulmuþtur.
13. Derviþ Paþa Konaðý (Etnografya Müzesi):
19. yüzyýlda yapýlmýþ bu iki katlý konaðýn sahibi Kýbrýs’ta ilk Türkçe gazetelerden olan “Zaman” gazetesini yayýnlayan Derviþ Paþadýr.
Konak, Lefkoþa surlarý içinde tarihî dokusunu yoðun biçimde koruyan
Arap Ahmet Mahallesi’nde bulunmaktadýr. Ýki giriþ kapýsý olan konaðýn esas giriþ kapýsý üzerinde hicrî 1219 (miladi 1807) tarihi okunmaktadýr. Konak iki katlý olup alt katý taþtan, üst katý ise kerpiçten inþa edilmiþtir. Sonradan ilave edildiði belli olan baþodanýn süslemeli tavanýnda 1869 tarihi okunmaktadýr. Konak “L” planlý olup, geniþ bir iç avlusu vardýr. Alt kat odalarý, iç bahçeyi çevreleyen revaklý galerilere açýlmaktadýr. Üst kata avludaki haznenin üzerine oturan ahþap bir merdivenle çýkýlmakta ve odalar kapalý bir sofaya açýlmaktadýr. 1978-1988
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yýllarý arasýnda yapýlan restorasyon çalýþmalarý sonucunda, konaðýn
kütüphane, kültür merkezi veya eski eserler ve müzeler dairesi olarak
düzenlenmesi uygun görülmüþtür. Bir bölümü baþoda, gelin odasý, yatak odasý, yemek odasý ve tezgâh odasý olarak düzenlenen konaðýn bir
bölümünde de günlük yaþantýda kullanýlan eþyalar sergilenmektedir.
Teþhir ve tanzimi “müze - ev” olarak tamamlanan konak 21 Mart 1988
tarihinde Etnografya Müzesi olarak ziyarete açýlmýþtýr.173

173 http://www.ot-kktc.8m.net/Kibriste%20nereye%20gidilmeli.

SONUÇ
Bu küçük araþtýrmanýn vardýðý sonucu özetlersek; Kýbrýs; coðrafi
olarak, dünyada stratejik önemi olan bir noktada bulunmaktadýr. Bu
önemli konumu bilindiði için tarih boyunca bölgede hâkim olan bütün medeniyetlerin uðrak yeri olmuþ, bunun neticesi olarak da o medeniyetlere ait birçok tarihî ve kültürel mirasa ev sahipliði yapmaktadýr. 308 yýl (1570-1878 yýllarý arasýnda) fiilen Türk idaresinde bulunduðu sýrada, Kýbrýs’ta büyük hizmetler yapýlmýþtýr. Bu hizmetler
incelendiðinde þu gerçek ortaya çýkmaktadýr ki ecdadýmýzýn hizmet
anlayýþý, “Allah’ýn rýzasýný esas alan insan merkezli bir hizmet anlayýþý” üzerine kurulmuþtur. Hangi durum ve þartlarda olursa olsun,
idaresi altýnda bulunan insanlarýn mutluluðunu amaçlamýþtýr. Hemen her hizmet sektöründe sayýsýz vakýflar yapýlýp vakfiyeler teessüs edilerek bu üstün hizmetler ifa edilmeye çalýþýlmýþtýr. Hatta bugün bile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’ndeki din hizmetlerinin
büyük bir kýsmý, vakýflar aracýlýðýyla yürütülmektedir. Burada vakýf
ve vakfiye anlayýþýnýn ne anlam ifade ettiðini kýsaca belirterek, ecdadýmýzýn hizmet anlayýþýna tekrar vurgu yapmak istiyorum.
Vakýf ve vakfiyelerle ilgili terminoloji ve hükümleri inceleyen
Ömer Hilmi Efendi, “Ýthafu’l-Ahlâf fi Ahkâmi’l-Evkaf ” isimli eserinde vakfý þöyle tarif eder: “Vakýf, menfaati ibadullaha ait olur
vechile bir ayný, Cenab-ý Hakkýn mülkü olmak üzere temlik ve temellükten mahpus ve memnu kýlmaktýr.”174 Günümüz diliyle ifade
174 Ömer Hilmi Efendi, “Ýthâfu’l-Ahlâf fi Ahkâmi’l-Evkaf ”, Vakýflar Genel Müdürlüðü
Yayýnlarý, Ankara, 1977, s. 13
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edilecek olursa, “Bir mülkün menfaatini/getirdiði faydayý tüm insanlara tahsis edip; aslýný Allah’ýn mülkü hükmünde olmak üzere,
baþkasýnýn mülk edinmesi veya edindirilmesinden alýkoymaktýr.”
Burada mal, vakfedenin mülkiyetinden çýkar ve Allah’ýn mülkü
hâline gelir. “Allah’ýn mülkü” ifadesiyle kastedilen, Allah’ýn yarattýðý tüm insanlarýn / toplumun malý demektir. Böyle bir malýn yönetimi artýk vakýfnamedeki þartlara ve genel esaslara göre olur.175
Vakýf, dünyada insanlara ihsan (iyilik) ve ikram etmek, ahirette de
sevab kazanmak gayesiyle kurulur.
Ýslâm medeniyetinin en temel müesseselerinden biri olan vakýf
müessesesi, Kýbrýs’ta da en mükemmel þekliyle uygulamaya geçmiþ; Müslüman olan ve olmayan þeklinde insanlar arasýnda hiçbir
ayrýma girmeden, sadece insan olmasý sebebiyle tüm halka hizmet
vermiþ ve tarihe eskimez miraslar býrakmýþtýr. Ýstanbul nasýl bir
“Vakýf Þehir” ise Kýbrýs da bir “Vakýf Ada” dýr.
Kýbrýs’taki tarihî mirasýmýza ne kadar önem verip sahip çýkabildiðimiz, neslimize bu deðerlerimizi ne derece anlatýp kendi deðer
yargýlarý konusunda onlarý yetiþtirebildiðimiz cevaplandýrýlmasý
gereken önemli bir soru olarak karþýmýzda durmaktadýr.
Bu küçük çalýþmamýzýn kendi iç dünyamýzda bir bilinç uyanmasýna katký saðlayacaðý ümidiyle…

175 Ýbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadir, Mýsýr, 1316/1898, V, 40; el-Kubeysî, Ahkâmü’lVakf, Baðdat, 1977, I, 75–78)
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* Fethu'l-Kadîr, Mýsýr, 1316/1898
- Ýbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed bin Yezid el-Kazvînî (276/888)
* Sünen, (thk.M.F. Abdülbâkî,1395/1975, Beyrut
- Ýbn Manzur,
* Lisânu’l-Arab, Dâru’s-sadr, Beyrut, trs.
- Ýbn Sa’d, Ebû Abdillah Muhammed
* et-Tabakatü’l-Kübra, (nþr. Ýhsan Abbas),Beyrut, 1388/1968; baþka bir baskýsý:Beyrut, 1960; baþka bir baský, Dâru Sâdýr,
Beyrut, tsz.
*Ýslâm Ansiklopedisi, (MEB), Ýstanbul, 1993, Komisyon
*Doðuþtan Günümüze Büyük Ýslâm Tarihi, Ýstanbul,1992
- Köksal, M. Asým,
Ýslâm Tarihi, Ýstanbul, 1976
- el-Kubeysî,
* Ahkâmü'l-Vakf, Baðdat, 1977
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- Malik bin Enes,
* el- Muvatta, Beyrut, 1406/1985
- Mevdûdî, Ebu’l- Alâ,
*Hz. Peygamber’in Hayatý, Trc. Ahmed Asrar, Ýstanbul, 1985
- Hamidullah Muhammed,
* Ýslâm Peygamberi, Ýstanbul, 1980
* Hz. Peygamber’in Savaþlarý, (trc. Salih Tuð) Ýstanbul, 1981
- Muhammed es-Savvaf,
* Devletler ve Milletlerin Yýkýlýþýnda Günahlarýn Rolü (trc. Ramazan
Nazlý), Ýstanbul, Emin Yayýn Daðýtým, 1987
- Müslim, Ebu’l Huseyn Müslim bin Haccac el-Kuþeyrî (261/874)
*el-Câmiu’s-Sahih (thk. M.Fb Abdülbâkî, Mýsýr, 1955)
- Nesâî, Ebû Abdirrahman Ahmed bin Þuayb, (303/916)
* Sünen, Çaðrý Yay. Ýstanbul, 1981
- Nevevî, Ebû Zekeriyya Yahya bin Þerâfuddin,
* el-Minhâc Þerhu Sahihi Müslim bin Haccac, (Thk. Halil Me’mun
Þiyhâ, Dâru’l-mârife, Beyrut, 1994/1414
- Ömer Hilmi Efendi,
* Ýthâu’l-Ahlâf fî Ahkâmi’l-Evkâf,Vakýflar Genel Müdürlüðü Yayýnlarý, Ankara, 1977
* Sahabîler Ansiklopedisi (Komisyon), Ýstanbul, 1998
- Tirmizi, Ebû Ýsa Muhammed bin Ýsa (279/892),
*Sünen, Çaðrý Yayýnlarý, Ýstanbul, 1982
- Sandýkçý Kemal
* Ýlk Üç Asýrda Ýslâm Coðrafyasýnda Hadis, Ankara, 1991
- Sofuoðlu Mehmet
*Sahihi Müslim ve Tercümesi
- Süheylî,
*er-Ravdu’l-Unf fî Tefsîri Sîreti’n-Neberviyye li Ýbni Hiþâm, Dâru’lfikir, Beyrut, 1409/1989

Kaynakça
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- Taberî, Ebû Câfer Muhammed bin Cerir.,
*Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, Dâru’l-Kütüb’il-Ýlmiyye, Birinci Bas.,
Beyrut, 1407
* Türkçe Sözlük, TDK, Ankara, 1998
- ez-Zehebî, Þemsüddin Muhammed bin Ahmed,
* el-Muktenâ fî Serdi’l-Künâ, (thk. Muhammed Salih Abdilaziz elMurad), Matbaatu’l-Câmiati’l-Ýslâmiyye, 1408, el-Medînetü’lMünevvere
* Siyerü A’lâmü’n-Nübelâ, (thk. Þuayb el-Arnaûd), 3. Bas. Beyrut,
1405/1985
http://www.trncpio.net/turkce/dosyalar/Kibristaki%20turk%20
http://www.turan.tc/Kktc/kibris2.htm

